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Executive summary 
 

Blockchain technology has gained massive interest over the last couple of years, mainly because of 

the potential the technology offers. With features; decentralization, transparency, non-reversible, 

high speed, low cost, and the elimination of a trusted third party, blockchain technology can be 

applied in many industries and use cases. The financial industry is very aware of the potential and 

have invested huge amounts in the development of the technology. More institutions are already 

using the technology to proceeding international payments. Jack Dorsey, co-founder and CEO at 

Twitter, believes that: 

 

"The world ultimately will have a single currency, the internet will have a single currency. I 

personally believe that it will be bitcoin,"  

 

From the perspective that banks are using the technology for clearing purposes, and major 

influencers like Dorsey believes in the technology, we want to examine blockchains ability to disrupt 

the modern clearing infrastructure.  

We define a blockchain as a system that are decentralized in any aspects, hence all the development 

and maintenance must be widely accepted by the network. At this time banks are using private- or 

consortium blockchains in their businesses. These branches of the technology are controlled by one 

or more individual entities hence we are not considering them as truly decentralized and therefore 

not blockchains. A decentralized blockchain have all the characteristics that the father of bitcoin, 

Satoshi Nakotomo, developed back in 2008. Particular the feature of performing peer-to-peer 

transactions without a trusted third party. We have been evaluating if blockchains are truly 

decentralized and trustless and furthermore what regulation the technology will have to satisfy in 

order to disrupt the modern clearing system.  

Our key findings in this thesis are surprising as we initially expected decentralized blockchains to 

easily disrupt the industry. Although there are plenty of obstacles the technology not yet can meet 

without further development. First of all, a blockchain is not truly without a trusted third party. This 

is due to the trust you must have to the blockchain developers, miners, nodes, code, exchanges and 

other users as there is no company behind to guarantee your crypto assets. We also investigate 
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blockchains ability to match the current system regarding speed, security and cost. Our analysis 

proves that blockchains are still in the early stages and are unable to match the requirements from 

both consumers and regulation. Furthermore, we analyse the consequences of having a fully 

decentralised currency. The impact of not having a central bank will influence the way fiscal and 

monetary policies are done, and thereby influence the national stability.  

Because of all the shortages the technology has, we believe that decentralized blockchains will be 

banned by law, but only until the technology is able to meet regulatory requirements. Otherwise the 

only solution is to introduce a trusted third party who will handle all personal information, why we 

are back to the question of a truly decentralised blockchain.  
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1. EMNE OG INDLEDNING 

 

 

”We stand on the brink of a technological revolution that will fundamentally alter the way we 

live, work, and relate one another. In its scale, scope, and complexity, the transformation will be 

unlike anything humankind has experienced before.” (Schwab, 2016) 

 

I 1775 opfandt James Watt dampmaskinen som blev symbolet på den første industrielle revolution. 

Opfindelsen af dampmaskinen revolutionerede blandt andet landbrugsproduktionen, tekstil-

industrien, minedriften og igangsatte jernbanedriften. Omkring 1870’erne hændte den anden 

industrielle revolution, hvor masseproduktion og nye teknologier som elektricitet forandrede 

verden. Med udviklingen af computere og APRANET1 gennemlevede verdenen den tredje 

industrielle revolution i årene omkring 1970’erne. I disse tider er vi muligvis vidne til verdens fjerde 

industrielle revolution, som indebærer teknologier, som kunstig intelligens og blockchainteknologi 

(Snabe, 2016). 

 

Figur 1.1: De fire industrielle revolutioner, kilde: egen tilvirkning 

 

Den danske regering har udpeget blockchain som en af de mulige teknologier, som kan forandre 

verdenen. Anvendelsesmulighederne ved blockchain er mange, men én af de mest interessante, er 

																																																													
1 Advanced Research Projects Agency Network, som sidenhen blev til internettet 
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dens egenskab til at lave pengeoverførsler mellem to individer uden brug af en bank eller anden 

tredjepart (Beskæftigelsesministeriet, 2018). Dermed kan blockchainteknologi potentielt 

revolutionere den finansielle sektor, da bankerne ikke længere er nødvendige. 

 

“Distributed ledger technology has the potential to change financial services as profoundly as the 

internet changed media and entertainment,” (R3, 2016). 
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1.1. Problemformulering 

 

Blockchainteknologien er af flere blevet udråbt som en potentiel disrupter af den finansielle 

sektor. I denne opgave vil vi analysere og diskutere hvordan blockchainteknologien potentielt kan 

forandre clearing, og hvorvidt det er sandsynligt at vi i Danmark vil overgå til 

blockchainclearing? 

 

For at besvare hovedspørgsmålet, vil vi besvare følgende delspørgsmål: 

 

 Hvordan fungerer en blockchain og hvordan cleares transaktioner? 

 Hvilke umiddelbare styrker og svagheder er der ved blockchain- og traditionelclearing? Og 

hvordan kan blockchainteknologiens svagheder afhjælpes, således clearing bliver muligt 

nationalt? 

 Hvilke regulatoriske krav skal bankerne efterleve og hvorledes er det muligt for 

blockchainteknologien at efterleve reguleringen? 

 Blockchainen betragtes som værende tillidsfri, men i hvilket opfang opfylder teknologien 

dette? 

 Hvilke makroøkonomiske implikationer vil implementering af en decentraliseret valuta 

have? 

 

  



4 / 134 
	

1.2. Afgræsning 

 

Denne opgave har til formål at belyse clearings metoder ved en offentlig blockchain. Gennem 

opgaven perspektiveres til private- og konsortium blockchains. 

Denne afgræsnings er valgt, da vi opfatter private- og konsortium blockchains, som værende en nyere 

udgave af et lukket privat netværk. En nærmere definition af blockchaintyperne fremgår af afsnit 2. 

 

Hvert sekund foretages tusindvis af transaktioner, pengeoverførsler, betalinger, værdipapirhandel, 

m.m., hvor hver af disse skal cleares af en centralmodpart, som f.eks. en bank. I Danmark er det 

Nationalbanken, som clearer alle transaktioner. De nuværende offentlige blockchainteknologier 

benyttes til at foretage transaktioner mellem to parter, hvorfor vi i denne opgave afgrænser os til, 

kun at omfatte transaktioner og betalinger. 

 

Yderligere afgrænser vi os til det danske finansielle system. Derfor inddrages kun relevant dansk 

regulering, ligesom der tages udgangspunkt i, at blockchainsystemet kun skal udbredes i Danmark. 

 

De anvendte artikler og data i denne opgave er senest publiceret d. 10. april 2018 og dermed er 

litteratur, data og lignende publiceret efter denne dato ikke medtaget. 

 

1.3. Undersøgelsesdesign 

 

Et undersøgelsesdesign bliver af Alan Bryman og Emma Bell defineret som en overordnet ramme for 

indsamlingen af data. Da indsamlingen af data er forskellig afhængig af projektet, afhænger det rette 

valg af undersøgelsesdesign derfor af flere vigtige og konkrete faktorer. Opgaven er udarbejdet som 

et komparativt design, hvor: 

 

”The design entails the study using more or less identical methods on two or more contrasting 

cases”. (Bell & Bryman, 2011) 
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Et komparativt undersøgelsesdesign er med til at finde en større og dybere forståelse, samt ligheder 

og forskelligheder mellem to metoder. Et komparativt undersøgelsesdesign er derfor valgt, da denne 

opgave er et forsøg på at skabe forståelse, finde ligheder, forskelligheder, fordele, ulemper osv. ved 

traditionel- og blockchainclearing og på baggrund af dette besvare opgavens problemformulering. 

 

Udfordringerne ved dette design er at gøre dataindsamlingen identisk ved begge metoder, ligesom 

data skal være sammenlignelig. Dette er vigtigt, da dataene skal sammenlignes og derfor skal disse 

behandles identisk (Bell & Bryman, 2011). 

 

Opgavens problemstilling er vigtig, da denne er med til at sikre: ”Fokusering på et uløst problem, 

der forholder sig til den kendte viden om en sag”. En god problemstilling stiller spørgsmål ved vores 

mentale skemaer, viden og tidshorisont. Ifølge Kaare Pedersen og Paul Bitsch Olsen kan en 

problemstilling inddeles i 4 kategorier: anamoli, paradokser, handlingsproblemer og normalia. 

Opgavens problemformulering er opbygget, som et handlingsproblem, da opgaven undersøger: ”en 

situation, man aldrig har mødt før”. Det understreges, at ved en handlingsorienteret problemstilling 

er det videns elementet som søges, da dette ikke er kendt. Dermed er et handlingsproblem også en 

videns problemstilling. 

 

For at besvare opgavens problemformulering analyseres fordelene og ulemperne ved traditionel- og 

blockchainclearing, som problemstillingstypen normalia. Dette fordi at vi forholder os kritiske over 

for det: ”der tages for givet, og som synes at være universelle sandheder, idet der argumenteres 

for, at disse normaliteter har en række politiske, økonomiske og sociale konsekvenser, som overses 

eller ekskluderes” (Pedersen, 2014). 

 

1.4. Litteratur og teorigrundlag 

 

Blockchainteknologien er en forholdsvis ny teknologi, som først de senere år har indvundet 

spalteplads i verdenens medier. Dog er dybdegående artikler og analyser et fåtal, hvorfor der ikke er 

udviklet anerkendt teori indenfor området. Den manglende afdækning har bevirket, at vi ofte har 

arbejdet med problemstillinger, hvor det ikke var muligt at finde (troværdige) kilder, undersøgelser, 
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diskussioner og lignende. De mest aktuelle nyheder er publiceret på internettet og derfor fungerer 

internettet som vores primære kilde. En udfordring ved disse artikler er kildekritik. Der findes ingen 

anerkendte uddannelser indenfor blockchainteknologi, men det afholder ikke forfatterne af 

artiklerne fra, at benytte selvudnævnte titler som: blockchainekspert, blockchainkonsulent og 

lignende. Artiklerne er typisk publiceret på forskellige hjemmesider omhandlende kryptovaluta og 

blockchainteknologi. Vi har derfor igennem opgaven forsøgt at være yderst kildekritiske, hvorfor vi 

har brugt meget tid på at undersøge forfatterens indsigt, samt hjemmesiden hvorpå artiklen blev 

publiceret. Derudover har vi forsøgt at finde flere kilder på samme data i forventning om, at dette vil 

højne validiteten i dataene. 

 

I opgavens analyser benyttes relevant teoretisk litteratur i det omfang det er muligt. Dette er især 

gældende i afsnittene 8.1 og 8.2. Indenfor disse områder er udarbejdet flere relevante teorier og det 

er i opgaven forsøgt at inddrage disse for, at underbygge opgavens analyser. De anvendte teorier 

præsenteres løbende. Derudover indeholder opgaven en større redegørelse og analyse af 

reguleringen som fremgår af afsnit 7, hvor regulering og love er brugt som primærkilde. 

 

Igennem opgaven henvises løbende til kilder, som alle fremgår af litteraturlisten. Henvisningen er 

gjort ved at notere forfatterens navn og årstal for udgivelsen i parentes efter det pågældende afsnit. 

Er kildehenvisningen noteret ved afslutningen af et afsnit, betyder dette at ovenstående afsnit 

skrevet med reference fra den pågældende kilde. I de tilfælde, hvor der benyttes forskellige artikler, 

af samme forfatter, skelnes mellem artiklerne ved brug af (I). Benyttes flere referencer i samme afsnit 

refereres løbende til den relevante kildehenvisning. 

 

1.5. Dataindsamlingsmetoder 

 

Under udarbejdelsen af denne opgave er det forsøgt at skabe kontakt til Danske Bank og Nordeas 

Development afdeling for at høre hvordan de arbejder med blockchain og hvilke fordele og 

problemstillinger de beskæftiger sig med. De har dog ikke ønsket at udtale eller deltage i dette studie, 

da deres udviklingsprocesser er fortrolige. 
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Da det desværre ikke var muligt at skabe en dialog med en eller flere banker er opgaven dermed 

udarbejdet på baggrund af sekundærdata. 

 

1.6. Videnskabsteoretiske overvejelser 

 

Formålet med dette afsnit er at give læseren en forståelse af hvilket paradigme opgaven er skrevet 

under. Dette er relevant, da det er afgørende for den måde hvorpå forfatterne har anskuet 

genstandsfeltet i denne opgave. 

 

John E. Guba definerer et paradigme som: ”Et basalt sæt af værdier som styrer vores handlinger - 

både hverdagshandlinger og handlinger forbundet med disciplinerede undersøgelser”. Det 

eksisterende paradigme har tre grundlæggende konsekvenser for videnskabelsen: ontologisk 

konsekvens, epistemologisk konsekvens og metodologisk konsekvens. 

 

Den metodologiske konsekvens er paradigmets øverste lag. Det er denne konsekvens, som influerer 

forskerens fremgangsmåde ved videnskabelse og det er hermed metodologien som bevirker at 

forskeren anvender sin valgte metode til undersøgelsen. 

 

Det midterste lag i paradigmet er den epistemologiske konsekvens. Epistemologien omhandler 

antagelserne om, hvordan viden skabes og hvad viden faktisk er. Denne konsekvens er vigtig, da der 

ofte stilles spørgsmål ved hvad videnskab nøjagtigt er. Ligesom det diskuteres om videnskabelse kan 

ske på egen hånd eller om denne skal overleveres. Epistemologien og videnskabelse er meget 

omdiskuteret indenfor samfundsvidenskab og humanisme, da der typisk kan stilles spørgsmålstegn 

ved de antagelser og analyser som er gennemført, hvorfor konsekvensen af dette må være, at det 

frembragte, ikke er videnskab, men blot subjektive antagelser. Det er derfor svært at lave videnskab 

indenfor samfundsvidenskab og humanisme, som kan betragtes som værende en lovmæssighed. I 

modsætning til dette vil forskning indenfor naturvidenskaben være at betragte som en 

lovmæssighed, hvorfor den frembragte viden er svær at modargumentere. Konsekvensen af dette er 

at epistemologien kan betragtes som værende for subjektiv eller objektiv (Darmer & Nygaard, 2011). 
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Paradigmets dybeste lag er ontologien og er den konsekvens der skaber den enkeltes 

virkelighedsopfattelse. Det er individets egen ontologi som påvirker den måde individet opfatter 

verdenen på og dermed danner virkelighedsopfattelsen. Ontologien skabes og påvirkes gennem 

hændelser, oplevelser, begivenheder, erfaringer osv. og dermed ændres individets 

virkelighedsopfattelse kontinuerligt gennem livet i takt med at individet påvirkes af førnævnte. Da 

hvert individ har sin egen virkelighedsopfattelse og ser verdenen gennem sine egne øjne kan 

ontologien ligesom epistemologien både være subjektive og objektive. 

 

Denne opgave er påvirket af en subjektiv ontologi. Gennem opgaven analyseres fordele og 

udfordringer ved blockchainteknologien, hvor der perspektiveres til andre teknologier. I vores 

analyser har vi forsøgt at forholde os objektive til genstandsfeltet, men da ontologien bevirker at vi 

anskuer verdenen på én bestemt måde, betyder dette også, at hvis andre foretog selvsamme analyser, 

vil resultatet ikke nødvendigvis være det samme. Et konkret eksempel på dette er ideologien om, at 

en decentraliseret valuta er at foretrække, hvor vi qua vores erfaringer fra studiet betvivler dette. 

 

Da opgavens ontologi er subjektiv, bevirker det også at opgavens epistemologi ligeledes er subjektiv. 

Dermed kan opgavens endelige konklusion ikke opfattes som en lovmæssighed og hvis andre foretog 

samme studie, vil resultatet af dette ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med opgavens 

fundne resultater. 

 

Da ontologien og epistemologien er subjektiv, anerkendes det således at der ikke findes én sandhed 

om virkeligheden, men at sandheden konstrueres af hvert enkelt individ gennem fortolkning af 

denne og individets egen ontologi gør, at hvert enkelt individ konstruerer sin egen sandhed gennem 

sine egne fortolkninger af erfaringer, hændelser, begivenheder m.m. (Darmer & Nygaard, 2011). 

 

1.7. Erkendelsesopgaver 

 

For at kunne besvare opgavens problemformulering bedst muligt og sikre, at der stilles de rette 

spørgsmål er benyttet teori af Poul Bitsch Olsen, cand.scient.soc. & ph.d. 
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Poul Bitsch Olsen skriver: ”Projekts erkendelsesopgaver: Er erkendelsesmål, som alle skal belyses 

for at besvare problemformuleringen”. Han inddeler erkendelsesmålene i fire kategorier: 

eksplorativt, forklarende, beskrivende og forudsigende. 

 

Med problemformuleringen forsøger vi at besvare om blockchainclearing potentielt kan disrupte den 

finansielle sektor og om det er sandsynligt at Danmark vil overgå til blockchainclearing. Dette 

spørgsmål er et forklaringsskabende erkendelsesmål, da vi forsøger at undersøge hvilket system der 

er bedst (Olsen, 2014). 

 

1.8. Analysestrategi 

 

For at besvare opgavens problemformulering er det ikke fundet relevant at bruge kvantitative data, 

hvorfor opgaven er baseret på kvalitative data. Dette er med til at understrege at ontologien og 

epistemologien i opgaven er subjektiv. 

 

Analysen er delt op i flere afsnit, hvoraf der i afsnit 8, 9.1 og 10.2 er benyttet en deduktiv 

fremgangsmåde. I de afsnit er eksisterende teori anvendt til at beskrive og analysere de relevante 

problemfelter. Teorien præsenteres løbende. Der er dog flere analyser i opgaven, hvortil der ikke 

findes passende teori. Dette er for eksempel gældende i afsnittene 9.2 og 10.4 til 10.6. I disse afsnit 

er anvendt en mere induktiv metode, hvor egen teori er udviklet. 

 

1.9. Kvalitetsvurdering 

 

En udfordring ved et komparativt studie er reliabiliteten og validiteten i opgaven. Reliabiliteten 

udtrykker nøjagtigheden i indsamlingen af data og behandlingen af disse. Ved høj reliabilitet vil en 

tilsvarende undersøgelse give samme resultat og modsat hvis reliabiliteten er lav vil en tilsvarende 

undersøgelse give et andet resultat. 

Validiteten skal sikre at det undersøgte, også er det som forskningsprojektet ønskede at undersøge. 
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I denne opgave er reliabiliteten forholdsvis lav. Det benyttede data i denne opgave er sekundære 

data, hvorfor afsenderen af denne data har analyseret og tolket på denne inden artiklen er blevet 

publiceret. Efterfølgende har vi ligeledes analyseret og tolket selvsamme artikel. Vi har derfor forsøgt 

at forholde os objektive til artiklerne, men det må forventes, at andre forskere med brugen af samme 

data vil bringe et andet resultatet end opgavens. 

 

For at højne validiteten i opgaven har vi forsøgt at bruge data og artikler udarbejdet med henblik på 

et tilsvarende formål som vores. Dette er med til at øge sandsynligheden for, at en tilsvarende 

undersøgelse vil give samme resultat (Bryman & Bell, 2011). 
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2. DIGITAL- OG KRYPTOVALUTA 

 

Digital- og kryptovaluta har de senere år været et meget debatteret emne. Hovedårsagen til dette er 

i særdeleshed bitcoin, men ligeledes har den underliggende teknologi blockchain stjålet 

avisoverskrifter. Den forholdsvis nye teknologi og manglende ekspertise, har skabt megen debat og 

forvirring, hvilket har fået den amerikanske senator, Thomas Carper, til at udtale:  

 

“Virtual currencies, perhaps most notably Bitcoin, have captured the imagination of some, struck 

fear among others, and confused the heck out of the rest of us” (Viswanatha, 2013) 

 

Forvirringen er også gældende i de danske medier, og specielt Nationalbanken har været aktive i 

debatten med udtagelser som: ”Det er livsfarligt at investere i bitcoins” (Hartung, 2017) ” Bitcoin er 

en boble ude af kontrol” (Elleman, 2017) og ”Bitcoin er ikke penge” (Ritzau Finans, 2017). Disse 

udtagelser står i skærende kontrast til overskrifter som: ”Tæt på bankerot: Nu skal "bitcoin" redde 

sydamerikansk kriseland” (Bitsch & Kragballe, 2017), ligesom Twitters medstifter og 

administrerende direktør Jack Dorsey forventer, at bitcoin er verdens eneste valuta om 10 år (Cheng, 

2018). Hvilke af de to ovenstående synspunkter er korrekte, vil kun tiden vise. For at skabe klarhed 

og mindske forvirringen mellem begreberne digital-, kryptovaluta og blockchain, vil vi i denne 

opgave først redegøre for begreberne. 

 

2.1. Definition af digital- og kryptovaluta 

 

Der eksisterer ingen tydelig definition af en digital valuta, men en udbredt definition er at digital 

valuta er en elektronisk valuta, som kun eksisterer i elektronisk form og dermed ikke er materiel, 

som samtidigt er centralt styret. Elektroniske penge kan overføres med teknologi, som computere og 

smartphones gennem internettet (Techopedia; Melskens, 2018). 

 

En gren af digitalvaluta er kryptovaluta. Kryptovaluta revolutioner måden, hvorpå det er muligt at 

foretage transaktioner. Dette fordi kryptovaluta overflødiggøre den centrale modpart, f.eks. en bank, 

som benyttes til clearing af traditionelle transaktioner. Uden en tredjepart kan transaktionerne 
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foretages hurtigere og billigere. Derudover kan kryptovaluta bestå uden nogen centralstyring, som 

f.eks. en nationalbank, hvilket gør kryptovalutaen til en decentraliseret valuta (Investopedia; 

Melskens, 2018). 

 

2.2. Ideologien bag kryptovaluta 

 

De første tanker og ideer om, at skabe en decentraliseret kryptovaluta opstod tilbage i 1980’erne. 

Den teknologi som indvandt størst markedsandel, var DigiCash, skabt af kryptografen, David 

Chaum. DigiCash og flere andre af tidens kryptovaluta var udviklet i et ønske om, at imødekomme 

en række problemstillinger. 

 

Et væsentligt ønske var, at fjerne staternes og bankernes kontrol og magt over valutaen og hermed 

skabe en decentraliseret valuta. Dette fordi, at en almindelig valuta styres og kontrolleres af centrale 

instanser, som stater og centralbanker, gennem penge- og finanspolitik. Idealisterne bag 

kryptovaluta anså dog ikke disse centrale instanser, som troværdige, hvorfor de skulle 

overflødiggøres. 

 

Et andet ideologisk ønske var at skabe et anonymt betalingsmiddel, hvor hverken stat eller 

nationalbank kunne overvåge samtlige transaktioner og dermed følge individets personlige ageren. 

Der var et klart ønske om, at privatlivet skulle forblive anonymt og uden, at det offentlige havde 

mulighed for at overvåge det (Smith, 2017). 

 

Derudover var ønsket med kryptovaluta at effektivisere markedet. En almindelig bankoverførsel, 

specielt på tværs af landegrænser, kan tage op til flere dage samtidig med, at banken opkræver et 

højt gebyr for dette. Med brugen af kryptovaluta så flere idealister en mulighed for at skabe en valuta, 

som løste dette på få minutter til et meget lavt gebyr (Satoshiwatch). 

 

En anden vigtig begrundelse for udviklingen af kryptovaluta var, at fjerne tilliden i pengeoverførsler. 

Tilliden i overførsler, er den tillid som vi indirekte har til en centralmodpart når vi foretager en 
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transaktion. Som nævnt tidligere, cleares alle transaktioner i Danmark af Nationalbanken, hvorfor 

alle forbrugere i Danmark har tillid til, at Nationalbanken udfører deres opgave korrekt. 

 

2.3. Ingen clearing uden en centralmodpart 

 

Ønsket om at eliminere den centrale modpart havde dog én stor konsekvens. Uden en 

centralmodpart var det nemlig ikke muligt at verificere og cleare transaktioner. Datidens 

kryptovaluta umuliggjorde at kontrollere, at den samme pengemængde ikke blev brugt mere end én 

gang (double-spending).  

 

Dette problem havde finansverdenen for længst løst, og måske er det hele årsagen til at 

finansverdenen, som vi kender den i dag eksisterer. Problemet opstår når der foretages en 

transaktion/overførsel mellem to parter. For at parterne kan have tillid til denne transaktion skal 

modtageren vide, at afsenderen har råderet over pengene og at de ikke allerede er overført til en 

tredjepart. Denne proces foretages i dag af Nationalbanken. 

 

Da datidens kryptovaluta ikke kunne formå, at løse udfordringen med double-spending, stoppede 

udviklingen. Først i 2008 blev fremlagt en effektiv løsning på dette problem, blockchain 

(Cannucciari & Smith, 2017). 

 

3. BLOCKCHAINTEKNOLOGI 

 

I august 2008 publicerer en ukendt forfatter under pseudonymet, Satoshi Nakamoto, et 9 siders 

whitepaper, hvor han beskriver den decentraliserede kryptovaluta bitcoin og den bagvedliggende 

teknologi, som senere blev kendt som blockchain. Med blockchainteknologien gjorde Nakamoto det 

muligt at overføre bitcoins mellem to parter, uden brug af en centralmodpart (Nakamoto, 2008). 

Nakamoto skriver: 
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”What is needed is an electronic payment system based on cryptographic proof instead of trust, 

allowing any two willing parties to transact directly with each other without the need for a 

trusted third party.” (Nakamoto, 2008) 

 

Blockchainteknologien var løsningen på alt dette som Chaum og flere andre forsøgte at skabe 

allerede i 80’erne, ved f.eks. DigiCash. Nakamoto havde skabt kryptovalutaen bitcoin, som ikke alene 

var en decentraliseret valuta, men hvor blockchainteknologi ligeledes muliggjorde, at foretage 

transaktioner mellem to parter uden brug af en centralmodpart. Dermed var tilliden elimineret.  

 

Transaktioner uden brug af centrale modparter er muligt grundet blockchainteknologien. For at 

besvare opgavens problemformulering, er en redegørelse og analyse af teknologien nødvendig.  

 

3.1. Definition af blockchain 

 

En blockchain er svær at beskrive og der findes et utal af definitioner. Grundlæggeren af Ethereum, 

som er en af markedets to største blockchains, Vitalik Buterin, definerede i 2015 en blockchain som 

værende for: 

 

“A blockchain is a magic computer that anyone can upload programs to and leave the programs 

to self-execute, where the current and all previous states of every program are always publicly 

visible, and which carries a very strong cryptoeconomically secured guarantee that programs 

running on the chain will continue to execute in exactly the way that the blockchain protocol 

specifies.” (Buterin (I), 2015) 

 

Ovenstående definition er langt fra præcis og forståelig, og i 2017 forsøger Buterin, at simplificere 

definitionen af Blockchain: 

 

“In simple words BlockChain is a decentralized computer network with some kind of memory. 

This definition captures essence of Blockchain: “decentralization & memory””. (Buterin, 2017) 
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Det er ikke kun Buterin, som har forsøgt at definere blockchain. International Organization for 

Standardization (ISO) definerede i 2017 en blockchain som: 

 

“Blockchain is a shared, immutable ledger that can record transactions across different 

industries, thus enhancing transparency and reducing transaction costs. It is a digital platform 

that records and verifies transactions in a transparent and secure way, removing the need for 

middlemen and increasing trust through its highly transparent nature.” (Naden, 2017) 

 

Der findes dermed ingen universal og let forståelig definition af teknologien. Derfor vil vi redegøre 

for teknologien med udgangspunkt i bitcoins blockchain inden vi bidrager med vores egen definition. 

 

3.2. Redegørelse af blockchainteknologien 

 

Hvor bitcoin ”blot” er en kryptovaluta er blockchainteknologien langt mere kompliceret. 

Blockchainteknologien er opbygget af elegant computerprogrammering og (måske) ubrydelig 

kryptografi. Der findes i dag talrige blockchainteknologier, der hver især har deres egne egenskaber.  

 

I denne opgave beskrives blockchainteknologi ud fra bitcoins blockchain, da den danner grundlag 

for de efterfølgende blockchains. 

 

3.2.1. Grundlæggende begreber 

 

For at beskrive en blockchain er det nødvendigt at definere nogle grundlæggende begreber og 

delelementer. Først og fremmest er blockchainteknologien en helt ny måde at tænke netværk på. 

Traditionelt er et netværk en samling af udvalgte computere, som kender hinanden og som kan dele 

og slette information mellem hinanden. Oftest vil et nedbrud på et traditionelt netværk bevirke, at 

netværket vil være afbrudt i en periode og/eller noget data er utilgængeligt. 

 

På en blockchain kan alle computere i verden tilgå og forlade netværket som ønsket. Dermed kan en 

blockchain bestå af 2 computere fra Danmark, 1 fra Argentina og 1 fra Kina, uden at ejerne af disse 
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computere kender hinanden. En effektiv blockchain består dog af flere tusinde computere og disse 

computere har alle adgang til alt information som deles på blockchainen. Hver gang der tilføjes data 

på blockchainen, vil denne nye data blive delt med alle computere på netværket. Hvis en computer 

går i stykker eller forlader netværket, vil dette ikke påvirke blockchainen, da alle computere opbevare 

den samme data. Dermed vil de resterende computere fortsætte med at vedligeholde netværket uden 

den ødelagte computer. 

 

 

Figur 3.1: Traditionelt netværk og blockchain-netværk, kilde: egen tilvirkning 

 

Der kan deles alle former for data på blockchainen. Dette kan f.eks. være husskøder, fakturaer og 

betalingen for denne, billeder og lignende. Da vi i denne opgave analyserer på mulighederne for 

brugen af blockchainteknologi til clearing af transaktioner, beskriver vi derfor en 

blockchainteknologi ud fra, at det er transaktioner, som deles på blockchainen. 

 

3.2.1.1. Noder, minere & blok 

 

Ovenfor er beskrevet at en blockchain består af flere tusinde computere. På en blockchain kaldes 

disse computere for ”noder”. Det er nodernes opgave at vedligeholde netværket, således alle noder 
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holder samme data. Hvis én node besidder mere end 50% af CPU-kraften kan denne node potentielt 

ændre, rette, slette data m.m. i blockchainen. 

 

Noderne vedligeholder og opdaterer informationen i samarbejde med ”minerne”. På en blockchain 

kan foretages hundredvis af transaktioner hvert minut. Alle disse transaktioner samles af minerne i 

en ”blok” på maksimalt 1 megabyte data. Når minerne har samlet alle transaktioner, indenfor et 

givent tidsinterval, sammen i en blok, verificeres blokken ved at minerne løser en algoritme. 

Løsningen på algoritmen, sender mineren til alle noderne i blockchainen, som verificerer at 

løsningen er korrekt. Måden hvorpå noderne og minerne samarbejder om, at vedligeholde og 

opdatere data på blockchainen kaldes konsensus og denne teknologi uddybes ligeledes nedenfor 

(Bitcoinwiki (I), 2018). 

 

Alle de verificerede blokke, siden den første blok fra 2008, kaldet Genesis blokken, skaber tilsammen 

en kæde. Denne kæde er svær at bryde, hacke, ændre eller lignende, da kæden består af flere 

delelementer, men blandt andet en hashværdi fra den foregående blok (Cosset, 2017; Nakamoto, 

2008). 

 

 

Figur 3.2: Kæde af verificerede blokke, kilde: egen tilvirkning 

 

Denne hashværdi bevirker at det er umuligt for at ændre i data i en blok. Hvis en hacker ændre i en 

blok, vil inputdata blive ændret, hvorfor hashværdien også vil blive ændret (Nakamoto, 2008). 
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Model 3.1: Effekt ved ændring i data, kilde: egen tilvirkning 

 

Ovenstående figur illustrerer hvordan blokkens hash medtages i de efterfølgende blokke. I den 

øverste række er alle blokke grønne, da hashværdien er korrekt igennem hele kæden. I den nederste 

række ændres en transaktion i genesis blokken, hvorfor de efterfølgende blokkes hashværdier ikke 

stemmer overens og dermed vil ændringen blive opdaget af noderne. 

 

3.2.1.2. Hash 

 

En blockchain anses for at være tilnærmelsesvis umulig at hacke. En af de grundlæggende årsager til 

dette er en hashværdi og en hashfunktion. En hashfunktion er en matematisk proces, som gives 

noget input data uagtet af længde. Med dette input foretages en matematisk modellering, hvorved 

der skabes et output med en forudbestemt længde, kaldet en hashværdi. For eksempel kan ordet 

”blockchain” benyttes som input, og køres dette igennem en hashfunktion får man en unik hashværdi 

på præcis den ønskede længde, f.eks. 15 tegn, bestående af tal og bogstaver. Ligeledes hvis hele denne 

opgave køres igennem samme hashfunktion, så ville hashværdien være et unikt 15 cifre langt 

alfanumerisk.  
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Det er samtidigt vigtigt at understrege, at det ikke er muligt at finde frem til inputdata ud fra 

hashværdien, hvilket gør hashfunktionen ikke-reversibel. Det er hashfunktioner som benyttes til at 

skabe en ”chain” hvorfor hashfunktioner er centrale i forståelsen af blockchains (Faife, 2017). 

 

 

Model 3.2: Hashfunktion, kilde: egen tilvirkning 

 

3.2.1.3. Adresse og nøgler 

 

For at anvende en blockchain skal du have en privatnøgle. En privat nøgle fås gratis på nettet og ved 

oprettelse vælges først en ”almindelig” kode. Via avanceret kryptografi og en hashfunktion skabes en 

privat nøgle, som nedenstående: 

 

aadc5cf8370075c4a5a807006b312ca7619dc8685be66d5596bf8ec09f21af42 

 

Ud fra den private nøgle og vedhjælp af en transformationsproces skabes en offentlig nøgle. Fra den 

offentlige nøgle benyttes en hashfunktion til at skabe en adresse, der er en unik alfanumerisk kode, 

som f.eks.: 

 

1EHNa6Q4Jz2uvNExL497mE43ikXhwF6kZm 
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En adresse er at sammenligne med en bankkonto. Det er den adresse der oplyses, når transaktioner 

skal modtages. Det betyder at der kun kan opbevares bitcoins på en bitcoinadresse, ligesom en dansk 

bankkonto kun kan opbevare danske kroner (Prypto, 2016). 

 

 

Model 3.3: Fra privatnøgle til adresse, kilde: egen tilvirkning 

 

3.2.1.4. Hovedbogen 

 

For at blockchainen ved hvilke adresser, som ejer hvilke bitcoins bruges en ”hovedbog”, eller på 

engelsk ”ledger”. Den består af alle verificerede blokke lige siden genesis blokken, hvorfor 

hovedbogen fremgår som én lang transaktionshistorik i form af blokke. 

 

Figur 3.3: Hoved, kilde: egen tilvirkning 

 

Hovedbogen ligger offentligt tilgængeligt og er transparent, men dog krypteret. Da blockchainen er 

offentlig og transparent, kan alle noder, minere og andre interesserede til hver en tid kigge i 

hovedbogen og se hvilke adresser, som ejer hvilke bitcoins og hvilke adresser, som historisk har 

foretaget transaktioner hinanden imellem. Når en ny blok er verificeret, overføres denne til 

hovedbogen. Dermed omfatter hovedbogen hele ordet blockchain, da hovedbogen er en kæde af 

blokke (Bauerle; Nakamoto, 2008) 
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Med ovenstående definitioner af de grundlæggende begreber, vil vi i de kommende afsnit redegøre 

nærmere for blockchainteknologien. 

 

3.2.2. Transaktion og verificering 

 

I whitepaperet fra 2008 defineres en bitcoin, som en kæde af digitale signaturer. En digitaltal 

signatur er en måde at bekræfte en persons identitet på. I blockchainen bruges digital signatur til at 

verificere at afsenderen, som forsøger at overføre bitcoins til en anden adresse, har råderet over 

adressen, hvorfra hans bitcoins skal sendes. 

 

Det er essentielt, at blockchainen er i stand til at verificere at afsenderen er den retmæssige ejer af 

den konto, som han forsøger at sende bitcoins fra. Hvis blockchainen er i tvivl, om han er den 

retmæssige ejer, kan det føre til svindel, da alle ville kunne overføre bitcoins fra adresser de ikke ejer.  

 

For at forklare egenskaben ved den digitale signaturer tages udgangspunkt i et eksempel: 

Person A (PA) har tidligere overført 5 bitcoins til Person B (PB). Nu har PB behov for at overføre de 

5 samme bitcoins til Person C (PC). Da PB modtog overførslen fra PA, oplyste PB sin offentlige 

adresse til PA, således PA kunne overføre de 5 bitcoins til denne. Der er ingen kontrol af den 

offentlige adresse PB oplyser, så PB kan oplyse en tilfældig adresse, ligesom han kan lave en fejl når 

han noterer adressen til PA, tilsvarende en traditionel kontooverførsel. 

 

PB har nu 5 bitcoins stående på sin adresse, antaget at han har opgivet den korrekte adresse. Når PB 

ønsker at overføre de samme 5 bitcoin til en ny modtager, skal blockchainen kunne verificere, at det 

er PB som forsøger at videresende de 5 bitcoins og ikke en anden bruger, som er i besiddelse af hans 

adresse. Derfor skal PB ved overførsel af de 5 bitcoins bekræfte, at han har råderet over denne 

adresse.  

 

Som det fremgår af model 3.3, er der en klar sammenhæng, via matematisk modellering, mellem den 

private nøgle og adressen. For at bekræfte at PB har råderetten over de 5 bitcoins bruger 
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blockchainen denne egenskab. Når PB overfører sine bitcoins til PC indtaster PB sin private nøgle. 

Denne nøgle modelleres hvorved blockchainen kontrollere, at PB’s netop indtastede private nøgle til 

svare adressen han opgav, da han modtag sine bitcoins fra PA. Hvis den indtastede private nøgle, 

efter at have gennemgået modelleringen, til svare adressen, har PB bekræftet sin identitet. Hvis ikke 

disse matcher, vil blockchainen afvise transaktionen. Dette system sikre dermed blockchainen, 

således transaktioner kun kan overføres af personer, som har råderet over den private nøgle. 

 

 

Model 3:4: Indhold og bekræftelse af en transaktion, kilde: egen tilvirkning 

 

En transaktion på bitcoins blockchain består dermed af afsenderens digitale signatur, modtagerens 

offentlige adresse, samt en hashværdi fra den tidligere transaktion, som vist i model 3.4. 

 

3.2.3. Double-spending 

 

Ud fra ovenstående beskrivelse, er transaktioner af bitcoins en kæde af digitale signaturer. Med 

kæden bekræftes det, om afsender ejer eller har ejet bitcoins og at vedkommende ønsker, at 
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overdrage dem til en modtager. Men det kan ikke bekræftes om de bitcoins afsenderen forsøger at 

sende til modtageren allerede er brugt. Blockchainteknologien mangler dermed stadig at løse et af 

de mest grundlæggende problemer - double-spending. 

 

For at undgå double-spending er blockchainen nødt til at kende alle transaktioner. Kun hvis alle 

transaktioner er kendt, ved blockchainen om de afsendte bitcoins allerede er overført til anden part. 

Er ikke alle transaktioner kendt af blockchainen, er det muligt at lave en eller flere transaktion(er) 

udenfor blockchainen, og samtidig lave samme transaktion, som er kendt af blockchainen. Dermed 

vil blockchainen kun opfange én transaktion, selvom de samme bitcoins er brugt flere gange udenfor 

blockchainens opmærksomhed. Yderligere er det også nødvendigt, at blockchainen er enig om 

rækkefølgen af transaktioner. Således skal der være én transaktionshistorie, som omfatter alle 

transaktioner. Hvis dette er opfyldt, kender blockchainen alle transaktioner og kan bestemme hvilke 

transaktioner der er lavet først. Dette gør blockchainen i stand til at bestemme hvem der har 

råderetten over alle bitcoins i systemet (Nakamoto, 2008). 

 

Til dette benytter blockchainen hovedbogen. Når en blok er verificeret, publiceres den i hovedbogen 

og dermed er hovedbogen at betragte, som én lang transaktionshistorik, hvor det fremgår hvilke 

transaktioner, som er gyldige (Bowden, Keeler, m.fl., 2018; Dinkins, 2017). 

 

Problemet med double-spending, som gjorde at initiativerne tilbage i 80’erne aldrig blev en succes, 

har blockchainteknologien i dag løst med hovedbogen. 

 

3.2.4. Mining ved proof-of-work 

 

Minerne har til opgave at behandle og lukke blokke. Dette sker, i bitcoins blockchain, ved hjælp af 

konsensusmetoden Proof-Of-Work (PoW). Blockchainens netværk består af mange minere, som 

grundet PoW konkurrere om, at finde den unikke hashværdi, som passer på blokkens inputdata. 

Denne proces beskrives nærmere nedenfor. 
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Når det lykkes en miner at finde den korrekte hashværdi, frigives blokken til alle noder i netværket, 

som verificerer hashværdien. Såfremt noderne verificerer blokken, indgår den som det seneste led i 

hovedbogen. Dermed er endnu en blok af transaktioner tilsluttet den eksisterende kæde og hele 

processen starter forfra. 

 

Mining af blokke er også centralt for at undgå double-spending. Hvis afsenderen har sendt samme 

bitcoins til to forskellige modtagere præcist samtidigt, ligger begge transaktioner sandsynligvis2 i 

samme blok. Indtil blokken er minet, kan disse transaktioner stadig tilbageføres. Når minerne 

foretager PoW vil de bekræfte én af de to transaktioner og afvise den anden transaktion i blokken. 

Hvis transaktionerne er indgået præcist samtidig, er det den transaktion, som får flest bekræftelser 

af minerne, som erklæres gyldig (Nakamoto, 2008). 

 

Skulle det hænde at to noder udgiver to forskellige versioner af samme blok, er det den blok der 

modtages først, som de andre noder forsøger at acceptere. Den afviste blok gemmes dog i tilfælde af, 

at af den kæde skulle blive længere, da alle noder altid vil betragte den længste kæde som værende 

den korrekte, svarende til den blå kæde i model 3.5. Når blokken lukkes med PoW, vil de noder som 

eventuelt har arbejdet på en anden kæde opgive denne kæde, da den netop lukkede blok, nu gør dette 

til kædens længste (Nakamoto, 2008).  

 

 

 

Model 3.5: Blockchainens længste kæde, kilde: egen tilvirkning 

 

 

 

																																																													
2 Det er muligt at der er flere åbne blocks samtidigt. 
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3.2.4.1. Verificering af en blok 

 

Ovenfor i det beskrevet, at mineren skal finde den unikke hashværdi som, passer til blokkens data. 

Det er dog en forsimplet formulering, for i sandheden er det et større matematisk og kryptografisk 

puslespil som sker ved PoW. 

 

En blok og dermed minernes inputdata består af seks delelementer. Disse seks delelementer bliver 

minernes inputdata til deres hashfunktion. Når minerne forsøger at lukke den seneste blok, solver 

de efter en hashværdi, via en SHA3-256 algoritme, som er lavere end det fastsatte target, se afsnittet 

”Sværhedsgrad”. 

 

For at kunne beskrive processen nærmere, er det nødvendigt at kigge nærmere på de seks 

delelementer, som en blok består af: 

 

 Versionen på den software mineren benytter. 

 Hashværdien fra den foregående blok. 

 En hashværdi af alle transaktioner inkluderet i blokken kaldet, Merkle Root. 

 Et tidsstempel (et bevis på at transaktionerne er sket). 

 En given sværhedsgrad, som fastsættes af netværket. 

 Et tilfældigt nummer, nonce. 

 

De fire første er intuitivt nemme at forstå og kræver ingen nærmere forklaring. Det bemærkes dog at 

hashværdien fra den forrige blok indgår, ligesom beskrevet i afsnittet ”Double-Spending” 

(Bitcoinwiki II, 2015). 

 

 

 

																																																													
3 Secure Hash Algorithm 
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3.2.4.1.1. Sværhedsgrad 

 

I bitcoins blockchain ønskes, det at der i gennemsnit mines en ny blok hvert tiende minut. Dog 

bestemmes det eksakte tidsinterval af en Poisson-model og derfor kan intervallet være kortere eller 

længere.  

 

I et forsøg på at styre, at en blok mines hvert tiende minut anvendes en sværhedsgrad, delelement 

nr. 5. Sværhedsgraden er et target i form af 256-bit nummer (2^256), som hashværdien skal være 

lavere end. Det fastsatte target justeres hver gang der er blevet lukket 2016 blokke. Et ofte brugt 

udtryk er leading zeros, som refererer til hvor mange nuller, det er nødvendigt at have, for at finde 

en brugbar hashværdi. På nuværende tidspunkt er antallet af nuller 19 (O’Driscoll, 2018). 

 

Denne funktion benyttes til at gøre det nemmere eller svære for minerne at finde en hashværdi, som 

passer med inputdata. Dette fordi, at blockchainen er et offentligt netværk, hvor minerne kan til- og 

fragå netværket som ønsket. Dermed vil antallet af computere og/eller CPU-kraft løbende ændres, 

hvorfor det er nødvendigt at tilpasse sværhedsgraden for at sikre, at der bliver lukket en blok 

indenfor, det ønskede tidsinterval (Bitcoinwiki II, 2015). 

 

3.2.4.1.2. Tilfældigt nummer 

 

Med de første fem delelementer som udgør en blok, har minerne de samme forudsætninger og data. 

Dermed benytter alle minere den samme data i forsøget på at finde en hashværdi, som indeholder 

alle de ovennævnte ting, samt har en værdi lavere end det fastsatte target.  

 

For at undgå at minerne ikke gætter på de samme værdier, indeholder en blok derfor et tilfældigt 

nummer. Det tilfældige nummer kaldes et nonce og er et 32-bitnummer (2^32), som tilføres 

blokken. Når mineren ændrer i denne variabel, ændres hele hashværdien. Herved konkurrerer alle 

minerer om at finde et tilfældigt nummer, som kombineret med de fem andre elementer tilsammen 

giver en hashværdi, som har en værdi lavere end det fastsatte target. 
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Når der er fundet en mulig løsning, sendes den potentielle løsning ud til alle noderne i netværket. 

Noderne verificerer den fundne løsning ved at køre løsningen igennem hashfunktionen. Hvis alle 

noderne ligeledes får en hashværdi lavere end det fastsatte target verificeres og lukkes blokken.  

 

Sværhedsgraden gør at den eneste måde at finde en passende hashværdi, er ved brug af brute force, 

hvor hver miner gætter på potentielle løsninger. Processen er utrolig beregningsmæssigt tung og 

kræver meget computerkraft (Bitcoinwiki II, 2015). Dette koster strøm og derfor skal minerne have 

et incitament for at mine (Nakamoto, 2008). 

 

3.2.5. Inflation og incitamentet for mining 

 

Grundet omkostningerne ved mining er det nødvendigt, at blockchainen honorer minerne. Hvis ikke 

der var et incitament ville alle rationelle minere indstille deres aktivitet.  

 

I bitcoins blockchain bliver minerne honoreret med nye bitcoins. Da den første blok blev minet 

tilbage i 2008 var belønningen 50 nye bitcoins til den miner, som først fandt en anvendelig 

hashværdi. I dag er belønningen 12,5 bitcoins. Årsagen til dette er, at for hver 210.000 blok halveres 

belønningen. Når blok nummer 630.000 bliver minet vil mineren honoreres med 6,25 nye bitcoins 

og så fremdeles. I skrivende stund (15. februar 2018) er prisen på én bitcoin i omegnen af 10.000 

amerikanske dollars, mens valutakursen mellem amerikanske dollar og danske kroner er 6. Dermed 

honoreres en miner med ca. 750.000 danske kroner hvert tiende minut. Der er derfor mange penge 

i mining (Acheson, 2018). 

 

Den eneste måde hvorpå nye bitcoins kan udvindes, er igennem mining. Denne fundamentale 

egenskab er indbygget i blockchainens kode, og antallet at bitcoins kan derfor ikke kontrolleres af 

centrale enheder. Det maksimale antal bitcoins som kan mines er 21 millioner, hvilket forventes at 

ske i år 2140. Efter år 2140 må incitamentsstrukturen forventes at ændres sig. Eventuelt i form at 

transaktionsgebyrer, som i sidste ende kan gøre det dyrere for brugeren (CryptoCoinMastery, 2017).  
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3.2.6. Anonymitet på blockchainen 

 

Som skrevet i afsnit 2.2 er en af grund ideerne bag skabelsen af blockchainen et ønske om at undgå 

overvågning af individets adfærd og derfor er blockchainen fuldstændig anonym. Ved oprettelse som 

bruger på blockchainen, skal der derfor ikke oplyses nogle former for personlige oplysninger, hvilket 

bevirker at alle brugere er anonyme. 

 

For at en blockchain blandt andet kan undgå double-spending, er det nødvendigt at blockchainen er 

transparent, således at netværket hele tiden ved, hvem der har råderetten over samtlige bitcoins.  

 

Hovedbogen, som indeholder transaktionshistorikken, er derfor transparent og offentligt 

tilgængeligt, hvorfor alle kan læse i hovedbogen. Den offentlige adresse, adressens balance, og 

adressens transaktionshistorik fremgår af hovedbogen, som alle kan læse. Men der er ingen på 

blockchainen der ved, hvem der reelt råder over adresserne. 

 

3.3. Opsummering af bitcoins blockchain 

 

Blockchainteknologi er en ny form for netværk, hvor data kan deles. Den beskrevne blockchain er 

bitcoins blockchain, som var verdens første blockchain, lanceret i 2008. 

 

Med blockchain er det muligt for to parter at lave en transaktion hinanden imellem uden brug af en 

centralmodpart. Når parterne har foretaget transaktionen, sendes denne ud til minerne i netværket, 

som gruppere alle transaktioner indenfor et tidsinterval i en blok. Minerne forsøger at lukke blokke 

gennem en konsensusmetode, PoW. Når en miner har fundet en hashværdi, som er lavere end 

blockchains target, sendes løsningen ud til alle noderne. Noderne verificerer minerens fundne 

løsning. Hvis denne accepteres, er transaktionerne i blokken verificeret og blokken overføres til 

hovedbogen. 

 

 



29 / 134 
	

 

Model 3.6: Transaktioner på blockchainen, kilde: egen tilvirkning 

 

Ligesom alt andet teknologi, udvikler blockchainteknologien sig henover tiden, men de 

grundlæggende egenskaber ved blockchainen er uændrede. Med de nye generationer er blandt andet 

lavet applikationer, som gør det muligt at benytte blockchainteknologien sammen med kunstig 

intelligens og/eller smart contracts, som er digitale kontrakter, som selv eksekveres hvis kontraktens 

forudsætninger indfries. 

 

4. NYE GENERATIONER AF BLOCKCHAINS 

 

Blockchainteknologien gør det muligt at foretage umiddelbare overførsler mellem to parter. Et 

problem ved teknologien er dog stadig betalinger, hvor der ikke er umiddelbar vareovergang. Et 

eksempel på dette, er en situation hvor en person ønsker at købe en bil med tre måneders 

leveringstid. For hvornår skal køberen betale for bilen? Ved bestilling eller levering? Uanset hvilket 

betalingstidspunkt der vælges, vil den ene part kunne snyde den anden. 
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En af bankernes primære opgaver er at afhjælpe dette problem ved at stille bankgarantier. I den 

nævnte problemstilling kan bankerne stille en bankgaranti til sælgeren, hvor banken garanterer, at 

køberen har penge nok til at købe bilen når den er klar til levering. Hvis sælgeren imellem tiden går 

konkurs eller lignende, har køberen dermed ikke haft tab, da han ikke har betalt for bilen. 

 

En anden sikkerhed og garanti bankerne stiller overfor forbrugeren er ved almindelig 

internethandel. Hvis en forbruger handler på en hjemmeside, og efterfølgende ikke får tilsendt 

varen, kan køberen kontakte banken, som kan hjælpe med at dække eventuelle tab. 

 

Bankerne er dermed med til at skabe tillid og sikkerhed for hhv. forbrugerne og sælgerne i betalinger, 

hvor der ikke er umiddelbar vareovergang. Da storedele af vores hverdagshandel omfattes af dette, 

er det derfor nødvendigt at blockchainteknologien formår tilsvarende.  

 

4.1. Smart contracts 

 

Nick Szabo, amerikansk datalog og kryptografiker, introducerede for første gang i 1997 begrebet 

’Smart Contracts’ (Szabo, 1997). Szabo ville gøre det muligt at lagre kontrakter, såsom forpligtelser 

og ejendomsrettigheder, som selvstændige, automatiske applikationer på en decentraliseret 

blockchain. Hvis dette var muligt, ville smart contracts kunne eliminere tilliden mellem de 

involverede partere. 

 

På almindeligt dansk, ville Szabo tage traditionelle kontrakter og gøre dem digitale ved, at skrive en 

kode ud fra kontrakten. Med denne kode ville det være muligt at kode betingelserne i kontrakten og 

få kontrakten til at eksekvere automatisk når betingelserne i kontrakten blev opfyldt. 

 

Det lykkedes dog aldrig Szabo at udvikle en teknologi som kunne understøtte smart contracts. I år 

2014 kom en ny generation af blockchains, som udvidede mulighederne for blockchainteknologien, 

og muliggjorde smart contracts. Den nye blockchaingeneration muliggør smart contracts ved, at hver 

smart contract får sin egen adresse, som de involverede parter indbetaler kryptovaluta til. Når 
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kontrakten eksekveres, overføres beløbet på denne adresse automatisk til én eller flere af de 

involverede parter, afhængig af hvilke betingelser i kontrakten, der er opfyldt.  

 

4.1.1 Eksempler på anvendelsesmuligheder 

 

Et eksempel på dette er den velkendte problemstilling ved handel på hjemmesider som www.dba.dk. 

Handel på disse hjemmesider kræver, at sælgeren og køberen har gensidig tillid til hinanden. 

Køberen er kun interesseret i at betale når sælgeren har sendt varen, ligesom sælgeren først vil sende 

varen, når han har modtaget betaling for denne. Med brugen af en smart contract kan denne 

gensidige tillid elimineres. En smart contract kan programmeres, til at den automatisk eksekveres 

når køberen underskriver pakkesedlen hos Post Danmark. Når dette sker, bliver pengene overført til 

sælgeren. Hvis køberen ikke modtager varen, underskriver han derfor ikke en pakkeseddel. Derfor 

er betingelserne i kontrakten ikke opfyldt, hvorfor smart contracten automatisk tilbageføre beløbet 

til køberen. 

 

Et andet eksempel kan være hos et biludlejningsfirma. Firmaet programmerer forskellige smart 

contracts på blockchainen, som hver har sin egen adresse og hver smart contract repræsenterer en 

bil i deres bilpark. En ’blå smart contract’ for en blå bil, ’rød smart contract’ for en rød bil. 

 

 

Model 4.1: Smart Contract som råder over adgangen til en bil, kilde: egen tilvirkning 
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Fordi bilerne har hver sin egen smart contract, kan de individuelt aktiveres ved at lejeren overfører 

et bestemt antal kryptovaluta til bilens adresse. Bilen er nu i stand til at reagere på transaktionen og 

kan give lejeren adgang til bilen.  

 

Det mest kendte anvendelsesområde, for smart contracts, er i forbindelse med ’Initial Coin Offering’ 

(ICO). En ICO er en måde hvorpå nye blockchainprojekter kan finansieres. Metoden er 

sammenlignelig med en traditionel IPO, hvor investorer får tildelt aktier på baggrund af deres 

indskud. Det samme er gældende ved ICO’er, hvor det er muligt at overføre kryptovaluta, for 

derimod at modtage blockchainprojektets egen kryptovaluta. Administrationen af investorer og 

fordelingen af kryptovaluta kan programmeres i en smart contract. Nedenstående model 4.2 

illustrerer, hvordan en smart contract varetager administrationen af en ICO, under de betingelser 

som er indbygget i kontrakten. 

 

 

Model 4.2: Anvendelse af smart contracts ved ICO'er, kilde: egen tilvirkning 

 

Figuren viser at under forudsætning af at fundingkravet er opfyldt, får alle investorerne tildelt deres 

respektive andel af kryptovaluta. Såfremt fundingkravet ikke opfyldes, går samtlige indskud tilbage 

til investorerne.  
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Ovennævnte eksempler viser, at smart contracts kan benyttes indenfor mange problemstillinger, 

hvor banker førhen spillede en central rolle. Der er dog også visse ulemper og svagheder ved 

teknologien. 

 

4.2. Udfordringer ved smart contracts 

 

Fordi blockchain er bygget op om konsensus, betyder det at teknologien kun virker, såfremt hver 

node i netværket, besidder samme data. Derfor er alle noderne enige om, hvilket data hovedbogen 

består af. Noderne er enige om dette fordi dataene ligger på blockchainen. 

 

En smart contract agerer med omverdenen. Smart contracts indhenter automatisk data fra kilder 

udenfor blockchainen. Et eksempel på dette kunne være et væddemål mellem to parter, som er kodet 

som en smart contract. Hvis Donald Trump genvælges som præsident vinder part A og må Trump 

træde af vinder part B. Når smart contracten skal afgøre, hvem der har vundet væddemålet, 

indhenter den automatisk dataene fra en eksternkilde, f.eks. www.tv2.dk. Men denne kilde kan være 

behæftet med bevidste og ubevidste fejl, ligesom kilden løbende kan rettes og ændres. Hvis den 

eksterne kilde ved en fejl udnævner Trump som vinder, vil visse nodes i blockchainen indhente 

denne besked fra den eksterne kilde og forsøge at udbetale væddemålet til part A. I mellemtiden har 

den eksterne kilde rettet artiklen til, at Trump taber valget, hvorfor andre nodes vil forsøge at 

udbetale væddemålet til part B. Dermed er konsensussen på blockchainen brudt og smart contracten 

virker ikke efter hensigten. Derfor må det som sker på blockchainen være deterministisk, uden 

mulighed for ændringer og forandringer. Der er dermed et problem med at kombinere 

blockchainteknologi med ’den virkelige verden’ (Greenspan, 2016). 

 

En anden åbenlys problemstilling ved smart contracts er, at de skal programmeres. I dag kan 

advokater udforme traditionelle kontrakter, men nu skal disse programmeres, hvem skal stå for 

dette? Yderligere foreligger der en række etiske og juridiske spørgsmål, som smart contracts ikke 

umiddelbart løser. Den danske lovgivning er i bred baseret på vurderingsspørgsmål, rammelove og 

lignende, hvor jurister og tilsvarende skal tolke på loven. Dette kan ikke være gældende for en smart 

contract og dermed skal kontrakten kunne skrives uden, at der er nogle ”gråzoner”, variable, 
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vurderingssager og lignende. Det vil formentlig kræve en meget lang og kompliceret kode. Der kan 

derfor opstå mange tvister imellem de involverede partere, hvorfor der ikke er garanti for at en tvist 

mellem to parter kan løses i ved hjælp at den nuværende teknologi. 

 

4.2.1. Autonome Agenter  

 

Såfremt smart contracts skal kunne tage stilling tvister som tidligere beskrevet, må disse 

sammenkobles med kunstig intelligens. Kunstig intelligens er defineret ved at være maskiner og 

systemer, som er i stand til at overveje, lære og tage beslutninger på samme niveau som mennesker 

(Det etiske råd, 2018). 

 

Autonome agenter er et eksempel på kunstig intelligens. Autonome agenter har ikke behov for 

menneskelig vedligeholdelse for at eksistere. En computervirus er et eksempel på en Autonom Agent. 

Virussen spreder sig fra computer til computer uden menneskelig hjælp, og lever som en biologisk 

mikroorganisme. I teorien kan en den tilgå Google eller andre søgemaskiner og derigennem finde 

hjemmesider som tilbyder serverplads, leje mere plads og finde softwareopdateringer, som kan 

lagres på denne plads, hvorved den bliver smartere. Derved kan den hele tiden udvikle sin egen 

eksistens, som nedenstående model viser: 

 

 

Model 4.3: Selvudviklende AI, kilde: egen tilvirkning 

 

For at skabe succesfulde agenter er det en forudsætning af de er i stand til at løse uforudsete 

problemstillinger, i et virtuelt miljø som er under konstant forandring. Forudsætningerne ændres 

løbende og agenterne må kunne navigere og tilpasse sig for at skabe værdi.  
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Autonome Agenter vil potentielt, i forbindelse med smart contracts og spørgsmålet om juridiske 

tvister, være i stand til at gennemse tidligere domme og derfra danne grundlag for en afgørelse. 

Denne egenskab har et stort potentiale for blockchainclearing. 

  

5. OFFENTLIGE-, PRIVATE- & KONSORTIUMBLOKCHAINS 

 

I nedenstående afsnit defineres tre typer af blockchains: private-, offentlige- og 

konsortiumblockchains. Fælles for de tre typer af blockchains er, at de alle er peer-to-peer netværks, 

hvor alle noder i blockchainen har en kopi af hovedbogen. Derudover benytter alle tre systemer en 

form for konsensus til at verificere transaktioner på blockchainen. Ligeledes er den data, som 

overføres til blockchainens hovedbog umulig at ændre, manipulere og tilsvarende. 

 

5.1. Offentlig blockchain 

 

Ved en traditionel valuta kan landets valuta influeres af centrale instanser. I Danmark kan 

regeringen føre finanspolitik og Nationalbanken kan føre pengepolitik, hvorved den danske krone 

og makroøkonomien kan påvirkes. En nærmere analyse af dette fremgår i afsnit 8.1, samt en 

diskussion i afsnit 10.2. 

 

En offentlig blockchain, som bitcoins, er decentraliseret og dermed findes ingen centrale instanser, 

som kan influere valutaen. Da der ikke findes en Nationalbank til at trykke nye kroner er det derfor 

bestemt i koden, hvor mange kryptovaluta der skal eksistere og dette tal er ufravigeligt. Uden en 

nationalbank er konsekvensen, at Danmark skal implementere en kryptovaluta i stedet for den 

traditionelle danske krone. Dette er utroligt vigtigt at forstå, at konsekvenserne ved at implementere 

en offentlig blockchain vil være, at den danske krone ophører og erstattes af en ny decentraliseret 

kryptovaluta. 
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På en offentlig blockchain kan alle personer og virksomheder til- og afgå blockchainen, som de 

ønsker og dermed vedligeholdes netværket af de deltagende. 

 

Da alle deltagere frit kan til- og afgå netværket, kan der i offentlige blockchains blandt andet stilles 

spørgsmålstegn ved, identificering, regulering, transparens, sikkerhed og tillid ved blockchainen. 

Komplikationerne og udfordringerne ved dette belyses senere i opgaven (Buterin (II), 2015). 

 

5.2. Privat blockchain 

 

For at deltage i en privat blockchain skal man inviteres og valideres af enten netværket eller et 

regelsæt for blockchainen. Først når deltageren er accepteret og verificeret af ejeren af blockchainen, 

får denne adgang til blockchainen, hvor deltageren kan læse (dele af) data og kan bidrage til at 

vedligeholde hovedbogen. Hver deltagere kan dermed tildeles forskellige rettigheder på 

blockchainen. 

 

En potentiel ejer af den private blockchain kan være Nationalbanken hvorfor den danske krone kan 

bestå og Nationalbanken kan føre pengepolitik på tilsvarende måde, som de gør i dag. 

 

Når blockchainen er privat og centralt styret, er transparensen er fjernet, og åbner derfor 

diskussionen om, hvad en blockchain i grunden er. Grunden ideen er, at blockchainen skal være 

decentraliseret, hvilket ikke er gældende ved en privatblockchain. Derfor kan det argumenteres, at 

en privat blockchain ikke er en blockchain, men blot er et gammeldags Local Area Network (LAN) 

bestående af mange servere, hvor kun udvalgte er tilladt adgang. Da alle noder er kontrolleret, råder 

ejeren over mere end 50% af CPU-kraften, hvorfor data manipuleres som ønsket (Buterin (II), 2015). 

 

5.3. Konsortiumblockchain 

 

Ved konsortiumblockchain, forstås en blockchain hvor verificeringen foretages igennem en 

konsensus proces foretaget af udvalgte nodes. Den kunne f.eks. finde anvendelse i den finansielle 

sektor, hvis de 10 største banker gik sammen i en blockchain, hvor hver bank har en node. For at 
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verificere en blok, skal et prædefineret antal nodes verificere, eksempelvis 7 nodes. Efterfølgende vil 

blokkens data være tilgængelig i hovedbogen. 

 

I en konsortiumblockchain er det muligt at gøre retten til at læse i hovedbogen offentlig, så alle kan 

læse i denne, men uden at kunne hjælpe med vedligeholdelsen, som kun styres af de udvalgte nodes. 

Denne form for blockchain kan også køres som en hybrid, hvor der kan udvikles et stykke software 

som gør det muligt at forskellige stakeholdere kan læse udvalgte data i blockchainen. 

 

Med denne form for blockchain verificeres alt data dermed er udvalgte nodes, mens alle eller 

udvalgte kan læse alt eller dele af data i blockchainen. Hermed er blockchainen begrænset 

decentraliseret og transparensen lige så. Forskellen på en privat- og konsortiumblockchain består 

derfor i, om ejerskabet af blockchainen er fordelt på flere selskaber eller om den er styret af ét selskab 

(Buterin (II), 2015). 

 

5.3.1. Er private og konsortiumblockchain ’ægte’ blockchains? 

 

Som beskrevet ovenfor kan private- og konsortiumblockchains være løsningen på flere af de store 

udfordringer ved blockchainteknologien. Konsekvensen ved disse to typer af blockchains er dog at 

man opgiver andre fordele og ideologier ved blockchainteknologien. 

 

 

Figur 5.1: Kategorisering af clearings metoder, kilde: egen tilvirkning 
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Egenskaberne ved private- og konsortiumblockchain har vækket interessen hos flere store 

virksomheder. Blandt andet har IBM udviklet en blockchain kaldet Hyperledger, som de sammen 

med Mærsk er ved at implementere i deres shipping afdeling. 

 

 R3 undersøger blockchains muligheder og det antages at det i særdeleshed undersøges, hvilke 

muligheder der vil være ved en konsortiumblockchain i den finansielle sektor. Santander Bank har 

allerede implementeret en privatblockchain til clearing af internationale transaktioner. Ifølge et 

studie Santander Bank, at bankerne kan spare 15 til 20 milliarder dollars om året fra 2022, på deres 

infrastruktur ved brug af blockchain (Arnold, Stafford & Wild, 2015). 

 

Disse initiativer er dog udeladt af opgaven, da vi ikke acceptere private- og konsortiumblockchains, 

som værende for decentraliserede blockchains. Vi mener, at med hhv. private- og 

konsortiumblockchains, forsvinder den bagvedliggende ideologi.  

 

6. CLEARING 

 

Vi har flere gange nævnt, at blockchain overflødiggøre den centrale modpart, hvis opgave i dag er at 

cleare transaktionerne. Med clearingen forstås den proces hvor penge kanaliseres fra en konto til 

en anden konto (Nationalbanken, 2010). 

 

Bank of International Settlement (BIS), definerer clearing som: 

 

“The process of transmitting, reconciling and, in some cases, confirming payment orders or 

security transfer instructions prior to settlement, possibly including the netting of instructions 

and the establishment of final positions for settlement. Sometimes the term is used (imprecisely) 

to include settlement.” (Bank for International Settlements, 2003) 

 

Clearing er således alt det fra en handel eller en betaling starter til inden den er afviklet. I Danmark 

giver Finansrådet adgang til den finansielle infrastruktur og administrerer herved også 

infrastrukturaftaler. 
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Hvis blockchain skal kunne erstatte den traditionelle infrastruktur, skal der være nogle klare 

fordele ved blockchainclearing, som overgår de nuværende. I de følgende afsnit vil vi derfor 

fremhæve flere af styrkerne og svaghederne ved både blockchainclearing og traditionel clearing i 

Danmark. 

 

6.1. Clearing ved blockchain 

 

I gennemgangen af teknologien har vi samtidig redegjort for hvorledes clearing, via en blockchain, 

sker uden en centralmodpart. Yderligere har vi identificeret nedenstående fem punkter, som er 

konsekvensen af blockchainclearing.  

 

 Anonymitet, konsekvensen af dette er manglende regulering. 

 Tekniske begrænsninger (scalability, energiforbrug, gebyr og transaktionshastighed). 

 Decentraliseret valuta. 

 Transparens. 

 Elimineringen af tillid. 

 Sikkerhed. 

 

I opgavens kommende afsnit vil vi redegøre for traditionel clearing og sammenligne denne teknologi 

med blockchainteknologi for at analysere om blockchainclearing har de påkrævede egenskaber for 

at kunne forestå clearingen af alle transaktioner i Danmark. 

 

6.2. Traditionel clearing 

 

En af de centrale dele i den finansielle infrastruktur er clearing. Alle elektroniske betalinger og 

overførsler cleares. Der opstår for eksempel et behov for clearing i det øjeblik en kunde, har betalt 

med sit betalingskort i en forretning eller laver en overførsel. Beløbet går ikke direkte ind på 

forretningens bankkonto, men først igennem en eller flere centrale modparter. I dette afsnit ser vi 

nærmere på forskellige typer af clearing i Danmark.  
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6.2.1. Historisk perspektiv 

 

Før 1800-tallet var samfundet præget af bytteøkonomi, hvor varer byttedes for andre varer. En stor 

del af befolkningen var bønder og var dermed selvforsynende, hvorfor der ikke var et egentligt behov 

for penge. I takt med industrialiseringen blev arbejdsfordelingen i befolkningen ændret, hvoraf 

mange begyndte at producere forskellige varer som kunne sælges og handles, hvorfor behovet for 

penge steg. Med overgangen til pengeøkonomi blev clearing en nødvendighed (Nationalbanken, 

2005).  

 

Internationalt har clearing eksisteret siden middelalderen, og fungerede både bi- og multilateralt. På 

handelspladser mødtes deltagerne ét sted og udlignede nettopositionerne inden den egentlige 

afregning. Senere blev clearinghuse og centralbanker oprettet, og herigennem blev 

betalingsinfrastrukturen forbedret (Teichova, Hentenryk & Ziegler, 1997). Disse agerede som 

betroede centrale modparter, som mindskede kreditrisikoen igennem deres kreditværdighed 

(Nationalbanken, 2005).  

 

At bankerne overtager modpartsrisikoen, er en fordel for markedsdeltagerne, som udover 

overdragelse af risikoen, får stillet bankgaranti, som sikrer deltagerne i et vist økonomisk omfang. I 

figur 6.1 er et kredsløb af betalinger illustreret: 

 

 

Figur 6.1: Blockchain- og traditionel clearing, kilde: egen tilvirkning 



41 / 134 
	

Pilene i figuren viser fordringerne som deltagerne har mod hinanden. Med hjælp fra en 

centralmodpart udlignes disse fordringer gennem multilateral netting så den samlede pengemængde 

mindskes. Det vil sige at markedsdeltagerne har erstattet deres fordringer mod hinanden, med en 

fordring mod en centralmodpart, et clearinghus. Ligeledes er modpartsrisikoen ført over mod 

clearinghuset, som grundet sin kreditværdighed kan stille en højere sikkerhed end enkelte 

markedsdeltagere. For at yde denne service opkræver clearinghuset et gebyr. 

 

6.2.2. Danmarks kerneinfrastruktur 

  

Infrastrukturen i den finansielle sektor i Danmark er kendt som kerneinfrastrukturen. 

Kerneinfrastrukturen er beskrevet som: 

 

”De fælles sektorløsninger, dvs. den finansielle infrastruktur, der som udgangspunkt er 

nødvendig for at drive et almindeligt pengeinstitut i Danmark” (Finansrådet, 2015). 

 

Det er dermed de centrale betalingssystemer og fælles digitale løsninger på tværs af banker, som 

udgør kerneinfrastrukturen. De fælles sektorløsninger omfatter clearing, koordinerede processor i 

forbindelse med digital tinglysning, e-engagement samt NemID.  

 

Typisk tilbydes tre former for clearing: sumclearing, intradagclearing, og straksclearing. Når borgere 

og virksomheder foretager overførsler og betalinger, er der en afviklingsperiode. Afviklingsperioden 

afhænger af hvilken form for clearing som anvendes.  

 

6.2.2.1. Sumclearing 

 

Sumclearing består af clearing af checks, indbetalingskort, dankort via hæveautomater, samt en 

række betalingsserviceclearinger. Clearingen sker typisk henover natten, med Nationalbanken som 

mellemmand. Deltagerne skal således have en konto hos Nationalbanken, og er typisk danske 

pengeinstitutter eller udenlandske med filialer i Danmark. Sumclearingen er teknisk set blot en 

udligning af deltagernes nettopositioner, som er derved et multilateralt clearingsystem. 
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Nettopositionerne er resultatet af forpligtelser og tilgodehavender, som nettets ud mod hinanden. 

Fremgangsmåden medfører at likviditetsbehovet er mindre end hvis alle positioner skulle cleares og 

fordi clearingen sker på bankernes såkaldte afviklingskonti hos Nationalbanken mindskes 

kreditrisikoen.  

 

Bilag 1 viser en graf over hvilket tidsrum afviklingen sker, når sumclearing anvendes. Størstedelen, 

96%, sker om natten klokken 01:30, men 1,5% er først afviklet om morgenen klokken 08:55, eller 

senere. Det er naturligvis en ulempe såfremt bankkunderne er i en presserende situation og har 

behov for hurtigere afvikling. 

 

I 2011 viste en undersøgelse, at en afviklingstid på én dag eller mere var utidssvarende, da det var 

normalt at udveksle data over mobil og computer på et øjeblik. Tilmed frygtedes det at der ville være 

en overhængende risiko for at afviklingstiden ville vanskeliggøre implementering af nye tiltag som 

eksempelvis betaling over mobiltelefonen. I målet om at give kunden den fulde effekt af sådanne nye 

tiltag, må afviklingen skulle ske inden for rimelig tid for ikke at sige øjeblikkeligt (Nationalbanken, 

2011).  

 

Sumclearing, ejes af Finansrådet og driften er udliciteret til Nets, overvåger Nationalbanken blandt 

andet driften heraf, herunder driftsstabilitet, og misbrug og svindel. Jf. Nationalbanken, har 

driftsstabiliteten hos Nets i 2016 været tilfredsstillende med kun få fejl og nedbrud (Nationalbanken, 

2017), hvoraf to af hændelserne krævede spærring af hhv. 15.000 og 100.000 betalingskort. Én 

hændelse har haft valørmæssige konsekvenser, som kan påvirke blandt andet rentebetalinger m.m. 

I 2013 skete der fejl hos en datacentral som medførte at flere betalinger blev sendt to gange. Det er 

efterfølgende forsøgt at implementere løsninger så det kan undgås at dobbeltbetalinger sker igen 

(Nationalbanken, 2014).  

 

Andre hændelser i nyere tid (2010 - 2017) har medført forsinkelser på afviklingen, som igen har 

forsaget forsinkelser på blandt andet løn-, termins-, og pensionsbetalinger.  
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6.2.2.2. Intradagclearing 

 

Hvor sumclearingen, som vedrører alle detailbetalinger, såsom brug af dankort og internationale 

kredit- og debitkort, cleares én gang i døgnet, cleares konto til konto-overførsler fire gange i døgnet, 

heraf intradagclearing. 

 

Intradagclearing blev muligt i 2013 og løsnede dermed op for muligheden for at overfører og 

modtage penge samme dag. Clearingtidspunkterne er fordelt på følgende vis; 01:30, 09:00, 12:00, 

og 14:00 (Nationalbanken, 2018). At clearingerne ikke er fordelt ligeligt over døgnets 24 timer, har 

til grund i de fleste transaktioner foretages frem til klokken 14.00. De efterfølgende åbne betalinger 

cleares først klokken 01:30, hvilket kan være en ulempe i tilfælde af at betalingen haster. Dog 

benyttes intradagclearing mest til massebetalinger som eksempelvis lønninger, hvor det 

lønudbetalende selskab i god tid kører lønnen i deres lønsystem og derfor ikke kommer i problemer 

med clearingtidspunkterne (Nationalbanken, 2014).  

 

På trods af at sum- og straksclearing var en realitet i både Holland og Storbritannien, var Finansrådet 

længe tilbageholdende med implementering af sum- og intradagclearing, fordi den forbedrede 

kundeoplevelse ikke stod mål med udviklingsomkostningerne (Nationalbanken, 2010). 

 

6.2.2.3. Straksclearing 

 

Det nyeste tiltag i moderniseringen af de danske clearingsystemer, var i november 2014, hvor det 

blev mulig at udføre konto til konto-overførsler via straksclearing på én enkelt dag. Det er værd at 

bemærke, at konto-overførsler ikke benyttes til virksomheders detailbetalinger, som er en del af 

sumclearing. 

 

Med straksclearing er kundernes overførselsmuligheder forbedret, samt at de har opnået en større 

sikkerhed. Sikkerheden findes blandt andet i, at den modtagne part kan se beløbet på sin konto få 

sekunder efter at afsenderen har gennemført overførslen. Herved er der lav risiko for at beløbet 

efterfølgende tilbageføres. Omvendt har dankortbetalinger kun garanti for de første kr. 4.000 af en 



44 / 134 
	

betaling (Dankort, 2018), hvilket udsætter virksomheder for en risiko for ikke, at få dækning for hele 

beløbet såfremt en kundes kort bliver misbrugt. 

 

Straksoverførsler tilbydes kun til konto til konto-overførsler imellem danske konti, hvorfor det ikke 

er muligt at sende penge til udenlandske konti som ikke er underlagt regulering ved danske 

standarder. Dog opkræver størstedelen af bankerne et gebyr fra sine kunder for at benytte sig at 

straksoverførsler. 

 

6.2.2.4. Payment Services Directive II 

 

Den 1. januar 2018 blev Payment Services Directive II (PSD2) indført. Denne lov har til formål at øge 

incitamentet til, at skabe innovation på betalingsmarkedet og skabe nye forbedrede 

betalingsløsninger. Med PSD2 er det blandt andet vedtaget at alle betalinger, i valutaer der benyttes 

af EU/EØS-landene, skal stilles til rådighed samme dag, som modtagerbanken modtager betalingen.  

Derudover skal gebyret for en overførsel mellem EU/EØS-landene deles mellem afsender og 

modtager og dette gebyr må højest være 0,3% af købssummen på kreditkort og 0,2% af købesummen 

på debetkort uanset hvilket type af kort der betales med (Evry (I)). 

 

6.2.2.5. Single Euro Payments Area 

 

Single Euro Payments Area (SEPA) er et fælles eurobetalingsområde, som dækker EU og European 

Free Trade Association (EFTA)4. Indenfor disse lande kan forbrugere og virksomheder foretage 

internationale transaktioner på samme grundlæggende vilkår. Dermed behandles alle SEPA 

overførsler som værende for indenlandske transaktioner, selvom de er foretaget på tværs af 

landegrænser og dette bevirker at de mange forskellige nationale betalingsstandarder kan forkastes. 

I stedet er besluttet et sæt af fælles interbank-betalingsstandarder, som specificerer bl.a. 

serviceniveauet, tidsrammer, processor osv., som fungerer i hele området. 

 

																																																													
4 EFTA består af: Norge, Schweiz, Island og Lichtenstein 
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Fordelene ved brugen af SEPA er flere. Brugen af specifikke standarder og data har til formål at lette 

proceduren i at bestille, rette og afstemme overførsler. Derudover er aftalt, at hele overførslen 

tilfalder betalingsmodtageren, hvilket dermed vil øge transparensen på overførsler og gøre 

betalingerne nemmere at spore. Ligeledes er det i standarden aftalt at en betaling skal foretages 

indenfor tre bankdage (Danske Bank (I & II), Den Europæiske Union (2014), Handelsbanken). 

 

6.3. Sammenligning af traditionel clearing og blockchainclearing 

 

BIS har defineret 10 standarder, som et godt clearingsystem bør efterleve. Ifølge standard IV skal 

systemet give hurtig og endelig afvikling på valørdagen, helst i løbet af dagen og som minimum ved 

dagens afslutning. Standard VII skriver, at systemet skal have høj sikkerhed og procedurer ved 

nedbrud (BIS, 2000). Fra en forbrugers synspunkt bør et godt clearingsystem, udover ovenstående, 

være billigt at benytte, ligesom systemet bør følge den teknologiske udvikling. 

 

I dette afsnit vil vi derfor sammenligne blockchainclearing med traditionel clearing ud fra disse fem 

punkter: sikkerhed, tillid, hastighed, pris og udviklingsmuligheder. 

 

Sammenholdes sikkerheden mellem de to clearingsystemer vil idealister argumentere, at 

blockchainen er sikrest. Dette fordi blockchainen er decentraliseret, så hvis en node i blockchainen 

går i stykker, vil de resterende noder overtage den ødelagte computers opgave. Samtidig er den svær 

at hacke og kræver, at en node besidder mere end 50% af blockchainens CPU-kraft. Sikkerheden i 

den traditionelle sektor er høj, men det hænder, alligevel at banker forsøges hacket (Hedelund, 2017; 

Steensgaard, 2013). Derudover er bankerne meget afhængige af deres systemer, og når disse fejler 

kan det medføre at kunderne ikke får deres løn udbetalt til tiden, transaktioner ikke gennemføres 

m.m. Dette var for eksempel tilfældet i februar 2017, hvor et modul eller en switch hos Danske Bank 

gik i stykker og forsagede at kunderne ikke kunne benytte deres online services (Lynard & Westersø, 

2017). Desto mere kan en bank gå konkurs, hvorfor indskud over 750.000 kr. er tabt. Teoretisk kan 

det derfor argumenteres, at sikkerheden på en blockchain overgår den traditionelle finansielle 

sektors sikkerhed. Dette er dog en påstand som vi senere i opgaven udfordrer. 
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Ved det traditionelle banksystem har vi stor tillid til, at bankerne udføre deres opgave korrekt. 

Bankerne er ansvarshavende og hvis de laver fejl, vil brugerne forlange kompensation for eventuelle 

tab. Ideologien med blockchainen er at skabe et tillidsfrit system, hvorfor en ansvarshavende er 

unødvendig. Dermed kan det argumenteres blockchainteknologi teoretisk er at foretrække. I vores 

gennemgang af blockchainteknologien har vi dog fundet flere aspekter, hvor vi vil argumentere, at 

der en indirekte tillid til flere partere. 

 

Et tredje parameter som kendetegner et godt clearingsystem, er hastigheden på overførsler. På 

blockchainen verificeres transaktioner hver gang en blok lukkes, som i gennemsnit sker hvert tiende 

minut. Ved traditionelclearing kan samme proces, i særdeleshed ved sumclearing, tage længere tid. 

Dog har bankerne igangsat flere projekter for at overkomme denne svaghed og blandt andet indført 

straksclearing og SEPA-overførsler. Fælles for dem begge er dog, at de kun omfatter konto-til-konto 

overførsler. Ikke desto mindre kan bankerne med indførslen af SEPA-overførsler gennemføre 

transaktioner på få minutter, men reguleringen forskriver at transaktionen skal gennemføres 

indenfor 3 dage, hvorfor der ikke er nogen garanti. 

 

Udfordringen for bankerne er dertil deres gebyrer ved hurtige transaktioner. Det er i særdeleshed 

dyrt at foretage straksoverførsler, samt internationale transaktioner. Danske Bank opkræver et gebyr 

på 20 kr. for at foretage enten en EU-forordningsoverførsel eller en SEPA-overførsel (Danske Bank, 

2018). Prisen på internationale transaktioner er dog forsøgt bekæmpet med PSD2, men dette er 

således kun debet- og kreditkort betalinger, som er omfattet. Dette står i skærende kontrast til 

ideologien ved bitcoins, hvor transaktioner skal være billige, også på tværs af landegrænser 

(Nakamoto, 2008). 

 

Det sidste parameter vi fremhæver, er udviklingsmulighederne. Blockchainen er en ny teknologi, 

hvor nye generationer løbende bliver lanceret. Med de nye generationer kan anden teknologi 

implementeres, som for eksempel smart contracts og kunstig intelligens. Til sammenligning 

overvejede den finansielle sektor længe om det kunne betale sig at udvikle straksclearing. Ligesom 

mere regulering er igangsat i forsøget på at skabe innovation på betalingsmarkedet. Derudover kan 

undersøgelsen fra Nationalbanken igen fremhæves. Den påpegede at forbrugerne forventer, at  
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betalinger gennemføres umiddelbart. Dermed er det umiddelbare udviklingspotentiale ved 

blockchainteknologien større end det traditionelle system. 

 

 

Model 6.1: Bedømmelse af clearingsystemer, kilde: egen tilvirkning 

 

I ovenstående model 6.1 har vi forsøgt at give hver af clearingsystemerne en score indenfor disse fem 

konkurrenceparametre. Som det fremgår, scorer blockchainclearing væsentligt bedre end traditionel 

clearing, hvilket er årsagen til den megen medieomtale. Senere i opgaven vil vi derfor analysere og 

diskutere disse parametre nærmere og udfordre flere af antagelserne bag blockchainteknologien. For 

er blockchainteknologien virkelig så sikker og fungerer teknologien uden tillid? Ligesom vi stiller 

spørgsmålstegn ved de samfundsøkonomiske konsekvenser det vil medføre at have en 

decentraliseret valuta. Inden da vil vi dog redegøre for de regulatoriske krav til bankerne. 

 

7. REGULERING I DEN FINANSIELLE SEKTOR 

 

Af ovenstående analyse er påpeget flere egenskaber ved blockchainen, som gør denne interessant at 

benytte til clearing. En afgørende forudsætning for, at det er plausibelt, at blockchainclearing kan 

anvendes er, at den må efterleve de mange regulatoriske krav, som den finansielle sektor er 

underlagt. I dette kapitel vil vi gennemgå de mest fundamentale reguleringer. 

 

7.1. Anti-Money Laundry & Know Your Customer 
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Hver dag går millionvis af transaktioner igennem bankernes systemer og derfor er en af bankernes 

vigtigste opgave, at sikre at transaktionerne ikke benyttes til hvidvaskning af penge, eller på engelsk 

anti-money laundry (AML), terrorstøtte og andet kriminalitet. 

 

Opgavens vigtighed kan belyses gennem Danske Banks seneste hvidvaskningssag, hvor banken 

angiveligt, har været uvidende om omfattende hvidvaskning i dens estiske filialer. Konsekvenserne 

af dette har været flere prominente afskedigelser og store bøder, dette på trods af, at undersøgelsen 

stadig er verserende. 

 

Bankernes opgave og rolle i bekæmpelsen af kriminalitet er ikke blot afgørende for banken, men for 

hele vores samfund. Hvis bankerne ikke bruger mange ressourcer på at bekæmpe kriminaliteten, 

ville det være nemt for terrorister at finansiere deres terroraktioner, narkobaroner ville frit kunne 

flytte deres penge rundt, praktisering af sort arbejde ville være langt nemmere osv. 

 

Hvis bankerne ikke formår at leve op til deres ansvar, har det derfor ikke blot konsekvenser for 

banken, men for hele samfundet, hvorfor bankerne er underlagt omfattende regulering målrettet 

mod hvidvaskning og terrorstøtte, gennem AML-direktivet. Hovedpunkterne i reguleringen er, at 

bankerne skal kende deres kunder, i form af ”know your customer” (KYC), og overvåge afvigende 

forbrugeradfærd og mistænkelige transaktioner. I det kommende afsnit redegør vi nærmere for AML 

og KYC direktivet. 

 

7.1.1. Anti-Money-Laundry Directive 

 

Bankerne er ”first line of defence” i at kæmpe AML, terrorstøtte og andet kriminalitet og derfor 

underlagt betydelig regulering. Den mest omfattende regulering sættes af Den Europæiske Union og 

gennem deres AML-direktiver. Et EU-direktiv er et regelsæt, som indenfor 2 års skal gennemføres 

ved den nationale lov i de enkelte europæiske lande. Af det fjerde direktiv, artikel 2, stk. 1, er alle 

kreditinstitutter og finansieringsinstitutter er omfattet af AML direktivet. Jf. artikel 1, stk. 1, har EU-

direktivet til formål at:  
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”Forebygge anvendelse af Unionens finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af 

terrorisme.” 

 

Som det fremgår af AML-direktivet 4, betragtning 1 er regulering af hvidvaskning, og finansiering af 

terrorisme særdeles vigtig, da: 

 

”Strømmen af sorte penge kan skade den finansielle sektors integritet, stabilitet og omdømme og 

true Unionens indre marked og den internationale udvikling.” 

 

Den finansielle sektor påkræves at efterleve AML direktiverne, hvorfor hvis clearing skal foretages 

igennem blockchainteknologi må det antages at teknologien underlægges samme krav. I følgende 

afsnit belyser vi derfor de krav der gennem AML-direktivet nr. 4 stilles til bankerne. 

 

7.1.1.1. Definition af AML og finansiering af terrorisme 

 

Bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og finansiering er terrorisme er to centrale begreber i AML, 

hvorfor en definition af disse to begreber er påkrævet. Af det 4. AML direktiv artikel 1, stk. 3 er 

hvidvaskning defineret som fire handlemåder, som skal være fortaget forsætligt. 

 

I artikel 1, stk. 5 er ”finansiering af terrorisme” defineret, som: ”levering eller indsamling af midler 

på en hvilken som helst måde, både direkte og indirekte, med den hensigt at anvende dem eller med 

viden om, at de vil blive anvendt, helt eller delvis, til at gennemføre en af de strafbare handlinger.” 

 

7.1.1.2. Risikovurdering 

 

Det nye AML-direktiv er baseret på risikovurderinger. Dette ud fra en betragtning om: 

 

”Risikoen for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme er ikke ens i alle tilfælde. Derfor bør 

der anvendes en holistisk risikobaseret tilgang.” (Betragtning nr. 22) 
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EU-kommissionen har udgivet en rapport, hvor de har påpeget de risici der er for hvidvaskning og 

terrorstøtte, som påvirker det indre marked, og som vedrører grænseoverskridende aktiviteter 

(Artikel 6, stk. 1). Dertil skal hver enkel medlemsstat træffe passende foranstaltninger til identificere, 

vurdere, forstå og begrænse de fundne risici, som påvirker dem. Ligeledes skal de sørge for at holde 

risikovurderingen opdateret (Artikel, 7, stk. 1). Risikovurderingens indhold fremgår af artikel 7, stk. 

4. 

 

Ovenstående skal skabe rammerne for bankernes egene risikovurderinger og sikre, at bankerne 

træffer passende foranstaltninger til at identificere og vurdere deres risici for hvidvask af penge og 

finansiering af terrorisme, idet der tages højde for risikofaktorer, herunder risikofaktorer relateret 

til kunder, lande eller geografiske områder, produkter, tjenesteydelser, transaktioner eller 

leveringskanaler. Disse foranstaltninger skal stå i et rimeligt forhold til de forpligtede enheders art 

og størrelse (artikel 8, stk. 1). Derudover skal bankerne dokumentere, opdatere og stille deres 

risikovurderinger til rådighed (artikel 8, stk. 2). 

 

Samtidig fremgår det af betragtning 30, at risiciene i sig selv er variable størrelser, og de kan, enten 

alene eller sammen, øge eller mindske de mulige risici og har derfor betydning for det rette omfang 

af de forebyggende foranstaltninger, f.eks. kundekendskabsprocedurerne. 

 

For at sikre at bankerne foretager deres kundevurderinger på en systematisk og godkendt måde er 

det af artikel 8, stk. 3 defineret at bankerne skal have politikker, kontroller og procedurer, som 

effektivt kan begrænse og styre de før fundne risici for hvidvask og finansiering af terrorisme. 

Kravene til kontroller og procedurer fremgår af artikel 8, stk. 4. 

 

7.1.1.3. Kundekendskabskrav (KYC) 

 

Ovenstående risikovurdering er med til at fokusere bankernes ressourcer på de største risici der er 

for hvidvaskning og finansiering af terrorisme. Derudover stiller AML direktivet krav til at bankerne 

skal lave ”kundekendskabskrav”, som sikre at de fundne risici fra risikovurderingen, minimeres 

imod den enkelte kunde. 
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Kundekendskabet er vigtigt, da nøjagtige og opdaterede oplysninger om den reelle ejer er af 

afgørende betydning for at kunne spore kriminelle, som ellers kan skjule deres identitet bag 

selskabsstukturer (betragtning 14). 

 

Af artikel 13, stk. 1 fremgår at bankens kundekendskabsprocedure skal omfatte: 

 

 Identifikation af kunden og kontrol af kundens identitet på grundlag af dokumenter, data 

eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde 

 Identifikation af den reelle ejer og gennemførelse af rimelige foranstaltninger for at 

kontrollere dennes identitet, således at den forpligtede enhed med sikkerhed ved, hvem den 

reelle ejer er. 

 Vurdering og eventuelt indhentning af oplysninger om forretningsforbindelsens formål og 

tilsigtede beskaffenhed. 

 Vedvarende overvågning af forretningsforbindelsen, herunder undersøgelse af 

transaktioner, der gennemføres som led i forretningsforbindelsen, for at sikre, at 

transaktionerne er i overensstemmelse med den forpligtede enheds eller personens viden om 

kunden og forretnings- og risikoprofilen, herunder om nødvendigt midlernes oprindelse, 

samt ajourføring af dokumenter, data eller oplysninger. 

Yderligere krav til procedurer sættes i artikel 45 og 46. Kundekendskabsproceduren skal, jf. artikel 

11, foretages i følgende situationer: 

 

 Når kunder etablerer forretningsforbindelser 

 Når kunder udfører en lejlighedsvis transaktion: 

o På mindst 15 000 EUR, hvad enten transaktionen gennemføres på én gang eller som 

flere operationer, der ser ud til at være indbyrdes forbundet, eller 

o Der udgør en pengeoverførsel i henhold til artikel 3, nr. 9, i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) 2015/847 ( 1 ) på mere end 1 000 EUR 

 Når der er mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme uden hensyn til 

eventuelle afvigelser, fritagelser eller tærskler. 



52 / 134 
	

 Når der er tvivl om, at tidligere indhentede oplysninger om kundens identitet er korrekte eller 

tilstrækkelige. 

Af artikel 14, stk. 5, fremgår at banken er forpligtet til at foretage kundekendskabsprocedure, ikke 

blot overfor nye kunder, men også overfor eksisterende kunder, på passende tidspunkter, som f.eks. 

hvis kundens forhold ændrer sig. 

 

Af artikel 13, stk. 2 fremgår at bankerne er påtvunget at anvende alle de kundekendskabskrav nævnt 

ovenfor. Dog kan bankerne imidlertid selv bestemme disse procedurers omfang på et risikobaseret 

grundlag. Reglerne for dette fremgår af artikel 15 til 24. 

 

Bankerne skal have kontrolleret kunden og den reelle ejers identitet før der kan etableres en 

forretningsforbindelse eller udføres en transaktion (Artikel 14, stk. 1). Hvis ikke bankerne er i stand 

til at opfylde de fastsatte kundekendskabskrav er banken forpligtet til at afvise alle transaktioner, 

samt bringe forretningsforbindelsen til ophør og indrapportere dette (artikel 14, stk. 4). 

 

Andre interessante artikler er blandt andet artikel 10, stk. 1, hvor det fremgår af 

kundekendskabskravet, at bankerne ikke må oprette anonyme konti eller anonyme bankbøger. 

Betragtning nr. 19 er ligeledes interessant, da den bestemmer, at bankerne skal være proaktive med 

bekæmpelsen af nye og innovative metoder til hvidvask af penge. 

Af betragtning 14 fremgår at medlemsstaterne bør benytte en central data, der indsamler oplysninger 

om reelt ejerskab, eller virksomhedsregistret eller et andet centralt register 

Samme argument går igen i betragtning 26, hvor medlemsstaterne skal stille deres risikovurderinger 

til rådighed for hinanden, kommissionen m.fl. således, at de i højere grad kan forstå og begrænse 

risiciene på EU-plan. Derudover stilles yderligere krav til medlemsstaterne i form af artikel 30, stk. 

1: Medlemsstaterne sikrer, at selskaber og andre juridiske enheder på deres område pålægges at 

indhente og opbevare passende, nøjagtige, og aktuelle oplysninger om deres reelle ejerskab, 

herunder oplysninger om den reelle ejers rettigheder. Dertil artikel 30, stk. 4: Medlemsstaterne 

sikrer, at de oplysninger, der opbevares i det centrale register, jf. stk. 3, er passende, nøjagtige og 

aktuelle. 
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7.1.1.4. Opsamling 

 

Med indførelsen af AML direktivet nr. 4 benyttes en risikovurdering til at kategorisere alle bankens 

kunder som værende lav-, mellem- eller højrisikokunde. Afhængigt af hvilken risikovurderingen 

kunden score, skal banken efterleve løbende og passende kundekendskabskrav. Kundens 

risikovurdering er dynamisk, så hvis kundens forhold ændre sig, f.eks. kunden flytter til udlandet, 

begynder at foretage store udenlandske transaktioner, store kontante indbetalinger eller lignede vil 

dette have indflydelse på kundens risikovurdering. Hvis risikovurderingen ændres, vil det derfor 

også ændre bankens krav til kundekendskabet på den pågældende kunde. Hvis banken ikke 

overholder kravene, har myndighederne flere hårde sanktionsmuligheder, hvilket understreger 

vigtigheden af bankens AML-opgave. 

 

AML-direktivet spiller derfor en centralrolle i bankernes daglige arbejde. I afsnit 10.1 analyseres og 

diskuteres det, hvilken indvirkning regulativet vil have på blockchainclearing. 

 

7.2. EU General Data Protection Regulation 

 

“Give citizens back the control of their personal data, whilst imposing strict rules on those hosting 

and ‘processing’ this data, anywhere in the world” (IBM, 2018) 

 

Den 25. maj 2018 træder General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. GDPR har til formål at 

beskytte den enkelte forbrugers persondata og give retten til persondataene tilbage til forbrugeren. 

GDPR omfatter alle virksomheder og organisationer, som er i besiddelse af persondata på personer, 

som har bopæl i et europæisk land. Dette uagtet af virksomhedens placering. Dermed finder de nye 

regler bred anvendelse og overtrædelse af reglerne kan medføre bøder på op til 20 millioner euro 

eller 4% af den årlige globale omsætning, afhængigt af hvad der er størst (Europa Kommissionen, 

2018). 
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7.2.1. Definition af persondata 

 

I GDPR reguleringen defineres persondata som: 

 

“’Personal data’ means any information relating to an identified or identifiable natural person 

(‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, 

in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location 

data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, 

mental, economic, cultural or social identity of that natural person”. (GDPR-reguleringen, art. 4) 

 

Af ovenstående definition kan udledes, at persondata er data som relaterer til en identificeret eller 

identificerbar person. En identificerbar person kan, direkte eller indirekte, identificeres gennem 

oplysninger som navn, adresse m.m. 

Yderligere betragtes persondata som er manipuleret, krypteret eller pseudonymiserede, således at 

denne data ikke er identificerbar, som værende for persondata, så længe det er muligt at 

tilbagebringe personens identitet. Hermed er det bredt bestemt, at hvis ”identificeringen” fjernes fra 

persondata, men efterfølgende kan tilbagebringes, vil denne data til al tid være persondata. 

 

Modsat er data indsamlet anonymt, eller data hvor identificeringen er fjernet og ikke kan 

tilbagebringes, at værende for ikke-persondata. Dermed gældende, at ved data hvor personen bag er 

umulig at identificere, og hvor det ikke er muligt at kombinere dette data med andet data for, for 

hermed at skabe en identificerbar person, som værende for ikke-persondata. Af hjemmesiden 

EUGDPR.org defineres persondata groft sagt som værende: 

 

“Any information related to a natural person or ‘Data Subject’, that can be used to directly or 

indirectly identify the person.” (EUGDPR, 2018) 

 

Eksempler på persondata er dermed åbenlyse ting som navn, adresse, telefonnummer og lignende. 

Persondata kan også være af mere teknisk karakter som f.eks. et billede-id, cookie id, datanavn på 
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en reklame på ens telefon m.m. Dette gør definitionen af persondata meget bred og inkluderer derfor 

størstedelen af den data man efterlader på internettet. 

 

Det er værd at bemærke, at GDPR-reguleringen ikke skelner til, hvordan data er opbevaret. Hvis 

dataene er kategoriseret som værende for persondata har det dermed ingen indflydelse om det 

opbevares på et stykke papir, hvor det styres og kontrolleres manuelt, eller om det opbevares på en 

privat-, eller offentligserver, eller på en blockchain. Kort sagt er opbevaringssystemet helt uden 

betydning for kategoriseringen af data (GDPR-reguleringen). 

 

7.2.2. Retten til persondata 

 

GDPR er et regelsæt der skal beskytte forbrugeren ved opstramning af persondataloven. Før 

introduktionen af GDPR havde virksomhederne bedre og nemmere mulighed for at bruge og udnytte 

persondata, men med GDPR gives retten til persondata tilbage til forbrugeren. Med nedenstående 

tiltag, får forbrugeren mere kontrol over sin egen persondata. 

 

7.2.2.1. Retten til at blive glemt 

 

En af de største rettigheder som er givet til forbrugeren, er retten til at blive glemt. Det betyder at 

brugeren skal have mulighed for at få slettet eller fjernet vedkommendes personlige data, uden 

ophør. Ligeledes har brugeren ret til at få slettet sin data, hvis den er blevet behandlet ulovligt. 

Ydermere finder loven også anvendelse for tredjeparter. Det betyder, at hvis en bruger har ønsket 

sin data slettet, skal virksomheden som indsamlede denne data, meddele dette til alle tredjeparter 

således at alt data slettes (GDPR-reguleringen, art. 17). 

Et eksempel på dette kan være når en person opretter en bruger på Airbnb, og anvender sin Facebook 

konto til at oprette denne bruger. Hvis personen ikke ønsker at have sin Facebook konto mere, kan 

personen kræve, at Facebook sletter både det persondata som Facebook og Airbnb opbevarer.  
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7.2.2.2. Privacy by Design & tilgængelighed 

 

I forlængelse af retten til at blive glemt, er indført: Privacy by Design (PbD). PbD er med til at 

begrænse virksomhedernes dataindsamling og beskytte forbrugeren overfor unødvendig indsamling 

og opbevaring af data. 

 

Med PbD er det kun tilladt for virksomhederne at opbevare den mængde data, som er nødvendig for 

at levere kundens produkt eller tjeneste. Virksomhederne skal kunne redegøre for, hvilke data, som 

er nødvendige i deres forskellige processer og når en specifik proces er afsluttet, skal den data som 

ikke længere er nødvendig for at gennemføre de kommende processer slettes. Med PbD er det 

dermed ulovligt at indsamle og opbevare data udover det nødvendige tidsrum til de specifikke 

formål. 

 

Forbrugere og reguleringen kan til enhver tid forlange at få fremvist gratis dokumentation for, 

hvilket formål den opbevarede personlige data tjener, samt hvordan denne er indsamlet. Da 

virksomheden kun må opbevare den nødvendige data, stiller det derfor krav til virksomhederne 

udarbejder procedurer og standarder for hvilke persondata, som er nødvendige til specifikke 

processer (GDPR-reguleringen, art. 25). 

 

7.3. Payment Services Directive II 

 

Indførelsen af Payment Services Directive II (PSD2) har til formål at skabe innovation på 

betalingsmarkedet for dermed, at udvikle nye forbedrede betalingsløsninger. Et af de større tiltag i 

PSD2 er Account Information Service Providor (AISP) (Evry, 2018). 

7.3.1. Account Information Service Provider 

 

Med Payment Services Directive II introduceres AISP, som er en aktør som med brugerens tilladelse 

kan indhente vedkommendes bankkonti fra alle brugerens banker. Dermed skal bankerne åbne op 

for deres data og give mulighed for, at en AISP kan indhente denne data på en standardiseret metode. 
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Herved kan en AISP indsamle alle brugerens bankkonti fra flere banker i én samlet digital løsning 

og give brugeren det fulde bank overblik. PSD2 og AISP er derfor også kendt som Open Banking. 

 

En AISP kan være alle virksomheder og derfor kan store virksomheder og medier, som f.eks. 

Facebook med millionvis af brugere, kan udvikle én digital platform, hvorfra kunden har sit fulde 

bankoverblik. 

 

Forhåbningen er, at en sådan digital platform vil gøre det lettere at skabe innovation, da det bliver 

nemt at dele sine bankoplysninger med tredjeparter, som kan bruge denne data til at udvikle 

specifikke produkter til brugeren. 

 

Derudover skal det øge konkurrencen mellem banker, og andre långivere, da forbrugeren let kan give 

adgange til alle sine konti. Dette gør det f.eks. nemmere for potentielle långivere at lave en kredit 

rating af kunden, eller tilbyde et lavere forrentet lån end kundens eksisterende. 

 

7.3.2. Payment Initiation Service Provider 

 

Et yderligere tiltag i PSD2 er Payment Initiation Service Provider (PISP). Det betyder at en bruger 

kan give tilladelse til en PISP, som kan gennemføre en betaling direkte fra banken, uden brugen af 

et debet- eller kreditkort og dermed uden brug af en tredjepart som Visa eller Master Card. I stedet 

kommunikerer PISP’en med brugerens bank og finder den nødvendige information for at 

gennemføre transaktionen. MobilePay benytter i dag et debet- eller kreditkort, men hvis/når de 

skifter til en bankkonto baseret løsning, vil selskabet bag MobilePay være at betragte som en PISP. 

En PISP er derfor en virksomhed, som ved brug af software, integrerer sælgerens hjemmeside eller 

app med kundens bank (Firnges & Folcia, 2018; Hellström, 2018). Fordelen ved dette er, at en 

betaling dermed involvere færre partere, men endnu vigtigere skal kunden ikke opgive sine 

dankortoplysninger hvilket dermed er med til at forbedre sikkerheden (Evry (I); Europa 

Kommissionen, 2018). 
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Forhåbningen med PDS2 er at gøre systemet hurtigere og billigere. Ifølge Evry forventes det, at 9 

procent af procent af indtægterne fra detailbetalinger vil tilfalde PISP-tjenester i 2020 (Evry, 2018; 

Manthorpe, 2018; Mastercard; Temenos) 

 

I model 7.1 fremgår en figur over udvekslingen af data og penge ved den traditionelle metode  

 

Model 7.1: Betalingsflow før og efter PISP, kilde: egen tilvirkning 

 

Tilsammen muliggøre PSD2 overførsel af penge, betaling af regninger, samt giver forbrugerens fulde 

bankoverblik på én platform udviklet af ikke-finansielle virksomheder, som f.eks. Facebook, Google 

og Apple, imens forbrugerens penge stadig står trygt på sin bankkonto. Samtidig kan tredjeparts 

virksomheder, med tilladelse fra forbrugeren, analysere kundens data for at tilbyde det bedst mulige 

produkt til den pågældende forbruger. 

 

AML-direktivet, GDPR og PSD2 analyseres og diskuteres i sammenhæng med blockchain i afsnit 

10.1 
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8. TEORIAFSNIT 

 

Igennem opgaven har vi fremhævet, at clearing gennem blockchain har den konsekvens, at valutaen 

er decentraliseret. Ideologien ved blockchainteknologi fremhæver dette som værende godt for 

samfundsøkonomien. Ligeledes har vi påpeget at blockchainclearing foretages uden tillid. Senere i 

opgavens analyse og diskussion vil vi udfordre disse påstande og diskutere hvilke konsekvenser dette 

må have. For at underbygge vores analyse og diskussion mest muligt, benyttes derfor anerkendt 

teori, som vi præsenterer, i det kommende afsnit. 

 

Det skal bemærkes, at vi i afsnit 6.3 også fremhæver, at et godt clearingsystem bør måles på 

hastighed, pris, sikkerhed og udviklingsmuligheder. Disse egenskaber ligger dog ikke op til en 

teoretisk analyse, da de er af kvantitativ karakter, hvorfor det giver mere mening at sammenligne de 

to clearingsystemer. Da denne diskussion således er en komparativ diskussion, findes derfor ikke 

noget relevant teori. 

 

8.1. Makroøkonomi 

 

Den danske makroøkonomi kan groft sagt kategoriseres i tre politiker: penge-, finans- og 

strukturpolitik. Sidstnævnte er i denne opgave undladt, da det ikke er relevant i forhold til opgavens 

problemformulering. 

 

8.1.1. Pengepolitik 

 

I Danmark styres og kontrolleres pengepolitikken af Nationalbanken uafhængigt af regeringen, 

jævnfør Lov om Danmarks Nationalbank §8. Nationalbanken fører pengepolitik ved at fastsætte de 

pengepolitiske renter for derved at påvirke makroøkonomiske forhold som f.eks. inflationen, 

beskæftigelsen, produktionen, konkurrenceevnen osv. De pengepolitiske renter styrer 

Nationalbanken ved at øge eller mindske pengemængden, gennem køb eller salg danske kroner. Hvis 

Nationalbanken fører ekspansiv pengepolitik, øges pengemængden ved at sælge danske kroner, 
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hvilket bevirker renten falder. Når renten falder, er det mere attraktivt for virksomheder og 

privatpersoner at foretage store investeringer, da det er billigt at låne penge og dermed vil 

efterspørgslen og forbruget stige. Den øgede efterspørgsel og forbrug vil både medføre en øget 

beskæftigelse, men også en stigning i det bruttonationalprodukt. Et eksempel på dette gennemlever 

vi netop i denne tid. Efter finans- og gældskrisen er økonomien langsomt i bedring. Årsagerne er 

flere, men en af disse er Quantitative Easing programmet, fra European Central Bank, som hver 

måned sprøjter penge ud og derved øger pengemængden betragteligt. Herved fastholdes det 

rekordlave renteniveau, som gør det attraktivt at forbruge og investere, hvilket forhåbentligt føre til 

en bedring i økonomien (Amighini m.fl., 2013). 

 

En stor konsekvens ved at føre pengepolitik er inflation, som udtrykker vores købekraft. Hvis 

pengemængden er høj og der er fuld beskæftigelse, vil inflationen stige, fordi virksomhederne ikke 

kan producere nok i forhold til efterspørgslen, ligesom de ikke kan ansætte flere, da alle er i 

beskæftigelse. En høj beskæftigelse vil teoretisk også medføre, at lønniveauet stiger (Amighini m.fl., 

2013).  

 

Eurozonen og Danmarks inflationsmål er, at inflationen skal være stabil og på omkring 2 procent 

(Danmarks Nationalbank, 2018). En stabil inflation er vigtig, da store udsving vil medføre 

usikkerhed iblandt borgere og virksomheder, da de ikke kender deres købekraft den efterfølgende 

dag. En positiv inflation er vigtig for at gøre det attraktivt at investere i dag, fremfor i morgen. 

Såfremt inflationen er negativ, vil det betyde at samme vare vil være billigere i morgen og derfor vil 

forbrugerne vente med, at købe varen. Som konsekvens af dette, vil blandt andet efterspørgslen, 

eksporten og beskæftigelsen falde. Modsat er en for høj inflation heller ikke attraktiv, da det vil 

medføre at prisniveauet vil stige relativt meget i forhold til lønindkomsten. Det vil ødelægge den 

danske import, dæmpe efterspørgslen og samtidig vil en høj inflation forringe værdien af borgernes 

opsparinger, som f.eks. pensionsopsparinger. Teoretisk er Nationalbankens styring af 

pengemængden derfor essentiel for at kontrollere landets makroøkonomiske forhold (Amighini 

m.fl., 2013). 
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8.1.1.1. Pengeskabelse udenfor Nationalbanken 

 

Teoretisk skabes penge gennem pengepolitik og dermed af Nationalbanken. I 2014 udgav 

Nationalbanken artiklen: ”Penge, kredit og bankvæsen” i kvartalsoversigt, 3. kvartal 2014. I artiklen 

redegøre Nationalbanken for, at hvis en virksomhed eller husholdning optager et lån i en bank, vil 

det ofte, i første omgang medføre, at pengemængden forøges grundet stigningen i indlån. Når en 

bank giver et lån, øges pengemængden, da banken laver såkaldte ”kontopenge” i selve 

udlåningsprocessen. Ved kontopenge menes, at når en bank yder et lån til en husholdning vil 

husholdningens konto blive krediteret med lånebeløbet. Men den modsatrettede debitering af en 

anden konto foretages ikke, hvorfor der er oprettet nye penge og dermed øges pengemængden i 

samfundet. Pengemængden reduceres først når lånet bliver tilbagebetalt (Ravn, 2014).  

 

8.1.2. Finanspolitik 

 

Hvor pengepolitik som nævnt føres af Nationalbanken, så føres finanspolitik af regeringsmagten. 

Finanspolitik er regeringens mulighed for at influere landets makroøkonomi. Regeringen har flere 

værktøjer til at gøre dette. For eksempel kan de øge eller sænke det offentlige forbrug, tilføje/fjerne 

tilskud eller ændre skattetrykket. Det offentlige forbrug kan øges ved at opføre supersygehuse, som 

dermed vil skabe arbejde i de private virksomheder. Regeringen kan også ændre selskabsskatten hvis 

de ønsker at gøre det mere eller mindre attraktivt at drive virksomhed i Danmark, ligesom 

personbeskatningen kan reguleres afhængigt af hvor mange penge regeringen ønsker, at en dansker 

skal have i rådighedsbeløb. Hvis regeringen forsøger at tilføre penge til samfundet, kaldes dette 

ekspansiv finanspolitik og modsat hvis regeringen forsøger at begrænse pengemængden kaldes dette 

kontraktiv finanspolitik (Amighini m.fl., 2013).  

 

I opgavens diskussion vil vi benytte de makroøkonomiske teorier til at diskutere, om at en 

decentraliseret valuta er det samfundsmæssige optimale. 
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8.2. Tillid 

 

Ordet tillid anvendes i flæng om alt fra tillid til: at vejret holder tørt, at bilen starter, at hunden ikke 

bider, at togplanen overholdes, i relationer mellem mennesker, og ikke mindst tillid til hverdagens 

mange teknologier. Dette er enkle eksempler på at vi som personer, i mange situationer dagligt, viser 

tillid til nogen eller noget. 

 

Tillid er derfor noget vi i mange sammenhæng tager for givet uden nærmere eftertanke. Men hvad 

og hvordan skabes tillid? I det følgende afsnit vil vi forsøge at belyse dette ud fra anerkendt teori. 

 

8.2.1. Definition af tillid 

 

Morton Deutsch er i litteraturen en af de første til at definere tillid i sin artikel ’Trust and Suspicion’. 

Deutsch definerer tillid som: 

  

“An individual may be said to have trust in the occurrence of an event if he expects its occurrence 

and his expectation leads to behavior which he perceives to have greater negative motivational 

consequences if the expectation is not confirmed than positive motivational consequences if it is 

confirmed” (Deutsch, 1958). 

  

I en artikel af Niklas Luhmann fra 2000, tilføjes det til Deutsch’ teori, at tillid kun kan ske til nogen 

eller noget, som man som person er bekendt med, hvorfor man har en forventning om hvordan det 

man er bekendt med agerer. Yderligere tilføjer han, at bekendtskabet kan opstå som følge af viden 

fra mange typer af kilder, herunder: nyheder, uddannelse, egne erfaringer, eksperter m.fl. Slutteligt 

siger Luhmann, at tillid er et svar på et specifikt risikoproblem, som man som individ må tage stilling 

til via tillid (Luhmann, 2000). 
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Model 8.1: påvirkninger til kendskab og dermed tillid til bitcoin, kilde: egen tilvirkning 

 

Sammensættes Deutsch og Luhmann kan det udledes, at hvis tilliden brydes vil tabet overstige de 

fordele tilliden i første omgang skulle skabe, hvorfor et brud på tilliden vil få vedkommende til at 

fortryde tillidsforholdet. Formuleret anderledes er tillid, det som får en person til at indgå en aftale, 

selvom de potentielle tab er større end de mulige fordele. 

 Af nedenstående figur fremgår, det at hvis tillid og fordelene tilsammen svare til det potentielle tab, 

vil en person være villig til at indgå en aftale. Modsat hvis fordelene og tilliden ikke opvejer det 

mulige tab, så vil man ikke være villig til at indgå en aftale. 

 

 

Model 8.2: Tillid ved aftaler, kilde: egen tilvirkning 

 

Et eksempel på dette kan være, hvis man skal overføre 100.000 kr. til sin mormor i New Zealand. 

Enten kan overførslen gøres traditionel gennem banken, hvor tilliden er høj. Til gengæld er 

transaktionsgebyret tilsvarende højt og overførslen er 3 dage om at komme igennem. Alternativt kan 

samme overførsel foretages på blockchain. Formentlig er tilliden til denne lav, men til gengæld er 
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prisen på overførslen meget lav, ligesom mormor modtager pengene om 10 minutter. Fordelene ved 

blockchainen er dermed mange, men er tilliden tilsvarende høj nok til at opveje det potentielle tab? 

Svaret på dette varierer selvfølgelig fra person til person og grunden til dette er af Luhmann defineret 

som kendskabet. 

 

8.2.2. Prisoner’s Dilemma 

 

Et klassisk omdrejningspunkt i studier om tillid, er Prisoner’s Dilemma (PD). Det er en situation 

hvor to spillere, O og P, har mulighed for at samarbejde eller konkurrerer (hhv. 1 og 2) uden at 

kommunikere. Matricen viser det det payoff som sammensætningen af spillernes valg giver. Tallene 

i matricen har fordelingen (P,O). Sammensætningen af spillernes beslutninger afgør således hvilket 

payoff som tildeles. Hvis begge spillere vælger at være konkurrerende, modtager de kun et lille payoff 

som er vist i det nederste højre hjørne. I situationen hvor begge spillere vælger at samarbejde, 

modtager de en relativ større andel (3,3), men ikke nær så stor som en konkurrerende spiller vil 

modtage mod en samarbejdsvillig spiller ((5,0) el. (0,5)). 

 

 

Figur 8.1: Prisoner’s dilemma, kilde: egen tilvirkning 

 

For både spiller O og P er der en underliggende motivation for at samarbejde, da det giver det relativ 

højeste payoff (3,3). Modsat kan spiller P håbe, at spiller O samarbejder, og derfor vælge, at være 

konkurrerende for dermed at modtage det største payoff. Ligeledes kan begge spillere gå efter 

maksimalt payoff og minimalt tab, og vil derfor begge tabe. At vælge at samarbejde er heller ikke en 

fornuftig fremgang, da det størst mulige tab findes her. Der er derfor ingen rationelle måder at spille 

spillet på, medmindre betingelsen om gensidig tillid er tilstede (Kee & Knox, 1970). 

 

O1 O2
P1 3,3 0,5
P2 5 1,1

Spiller	O

Spiller	P
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I en hverdag, hvor elektroniske betalinger i højere grad har minimeret behovet for fysiske penge, er 

forbrugere, forretninger, banker etc. dagligt konfronteret med PD. Særligt er internethandel baseret 

på gensidig tillid, hvor køber forventer, at sælger samarbejder og modsat. Køber har tillid til, at 

sælger sender varen, mens sælger har tillid til, at køber overfører pengene. 

 

Alternativt kan de vælge ikke at samarbejde og ikke sende hhv. penge og varer. Hvis der ikke er 

gensidig tillid imellem køber og sælger er den optimale løsning, at aflyse handlen. Herved vil kun 

opnås et minimum payoff, da ingen af parterne har lidt et tab, men derimod sikret sig mod et 

eventuelt tab. 

 

8.2.3. Schelling Point 

 

Thomas C. Schelling var en amerikansk professor som i 2005 modtog Nobelprisen i økonomi, for sit 

bidrag til spilteori. Schelling inddrog koordinering i spilteori, og undersøgte hvordan spillere 

uafhængigt af hinanden kunne vælge imellem række forskellige valgmuligheder og opnå et payoff, 

næsten uanset hvad. Teorien bygger på, at man ved at have kendskab til et emne, kan foretage 

rationelle beslutninger uden at kende og kommunikere med sin medspiller. I et forsøg i 1955 

adspurgte Schelling individuelt sine studerende, hvilket sted i New York de ville udpege som 

mødested, hvis de skulle mødes med en anden person uden at vide hvilket sted den anden person 

ville vælge. Hvis begge personer valgte det samme, ville de modtage en præmie. Mødestedet skulle 

altså være et oplagt sted i håb om, at den anden person ville vælge det samme sted. Når ideen 

præsenteres, virker det usandsynligt at to personer som ikke kan kommunikere, vælger det samme 

mødested i en by som New York. Schilling fandt ud af at størstedelen af de adspurgte valgte, at 

mødestedet skulle være under uret på Grand Central Station på Manhattan. Grand Central Station 

var et knudepunkt i New York, og det vidste alle, hvorfor det var oplagt at vælge det sted. 

Eksperimentet blev udvidet til at omfatte mødesteder på hele kloden. Det mødested de fleste fandt 

mest naturligt og intuitivt, var Nordpolen, det øverste punkt på kloden. De teoretiske 

mødesteder/punkter er blevet kendt som Schelling Points, fordi der er en konsensus om, at det er 

velkendte punkter og de derfor er attraktive at vælge, hvis man i spilteori vil opnå det største samlede 

payoff.  
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I relation til blockchainteknologi vil den længste kæde derfor være at betragte som et Schelling Point, 

da flertallet af minerne og noderne, uden at kommunikere sammen, vil vælge at mine og vedligeholde 

netop denne kæde. 

  

9. ANALYSE 

 

I det kommende afsnit vil benytte teorierne indenfor tillid og sætte disse i relation til blockchain. 

Efterfølgende analysere vi fire tekniske begrænsninger og udfordringer ved blockchainen: scalability, 

energiforbrug, sikkerhed og transparens, og hvorfor disse kan være en udfordring for blockchains 

anvendelse i clearing. 

 

9.1. Tillidsaspekter i blockchainen 

 

Ideologien ved blockchainteknologien var at skabe et tillidsfrit system. Idealisterne argumenterer, at 

uden en centralmodpart er det ikke nødvendigt at have tillid til nogen parter. Dette er en påstand, 

som vi vil udfordre.  

Efter vores analyse af blockchainteknologien vil vi argumentere, at der er flere tillidsaspekter i 

brugen af blockchain. Tillidsaspektet er blot overgået fra den centrale modpart til andre interessenter 

i blockchainen. Vi vil argumentere, at når en bruger foretager en transaktion har denne bruger 

indirekte tillid til: 

 

 Tillid til blockchains kode 

o Herunder tillid til udviklerne 

 Tillid til minere, noder og øvrige brugere 

 Tillid til børserne 

 

Hvis vores påstand om, at blockchainteknologien stadig indebærer tillid, må det ligeledes antages, 

at brugerne skal have tillid til de ovennævnte parter for at benytte systemet, jf. Luhmann og Deutsch. 
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Hvis ikke brugerne har tillid til systemet vil de undlade at bruge dette, da risikoen for potentielle tab 

overstiger summen af fordele og tillid, som vist i model 8.2. 

 

Denne påstand kan underbygges af et citat fra Lars Rohde, Kgl. Direktør i Nationalbanken: 

 

”Det helt afgørende er, at omverdenen har tillid til os. Vi omdanner jo papir til penge. Derfor er 

tillid helt afgørende for os” (Bentow, 2015). 

 

Lars Rohdes udtalelse afspejles også i en borgerundersøgelse fra 2013, som viste at knap 83% af 

danskerne havde tillid til Nationalbanken, kun få procent under politiet og domstolene, som plejer 

at score højest (Danmarks Statistik, 2013). 

 

Hvi har ret i vores påstand om, at brugerne på blockchainen indirekte har tillid til disse, vil brugerne 

kun benytte systemet, hvis de har et tillidsforhold som er svarende til det traditionelle system. 

Alternativt skal fordelene ved at benytte blockchainclearing være så store, at de alene opvejer 

risiciene for tab, jf. model 8.2. Såfremt vi finder at der er et eller flere tillidsaspekter, vil vi diskutere 

betydningen af dette. 

 

I nedenstående analyse efterprøver vi derfor vores antagelse og ser nærmere på de processer, hvor 

vi argumenterer, at der et tillidsaspekt. 

 

9.1.1. Tillid til koden 

 

Offentlige blockchains er decentraliserede og udviklet som open-source. Dermed har tilfældige og 

ukendte udviklere skrevet koden. Dette må også bevirke at brugerne af blockchainen har tillid til, at 

denne kode er programmeret korrekt og handler på den tiltænkte måde. Dermed er tilliden ikke 

elimineret, hvorved det jf. Luhmann og Deutsch er essentielt for forbrugerne, at få kendskab til 

koden, for dernæst at skabe tillid til selvsamme. 
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Det er en forudsætning, hvis man vil forstå blockchainens kode, at man er i stand til at læse 

programmeringssprog. Specielt C++ og Python da 85% af koden er programmeret i de to sprog 

(Github (I), 2018). For almindelige mennesker som ikke beskæftiger sig med programmering, vil det 

være en hindring at forstå hvordan koden gør og virker og dermed svært at opbygge tillid til den. 

Brugere kan altså ikke rationelt tage stilling til det risikoproblem som de stilles overfor. Ej heller kan 

de veje fordelene ved koden mod det tab som et brud på tilliden vil medføre. Et brud på tilliden kan 

i denne situation være fejl i koden, som gør brugeren dårligere stillet, end hvis tilliden ikke indgået. 

Programmører derimod, har en forudsætning for at tyde koden og derved skabe et kendskab, hvorfra 

tillid kan bygges. Men det må antages at samfundet ikke kan opnå et bredt kendskab til koden uden 

en form for uddannelse eller lignende. Derfor er koden i blockchains en barriere, som forhindrer en 

udbredelse af teknologien. 

  

Det faktum er vigtigt, da der ikke er nogen, som står til ansvar for koden og de eventuelle tab, som 

den måtte medføre. Når udviklere bidrager med nye koder til udviklingen af blockchainen, udgives 

de med en MIT licens. MIT licens er en ansvarsfraskrivelse, men giver samtidig alle muligheder for 

at skrive i koden og bruge den både kommercielt og privat. En ansvarsfraskrivelse er en sikkerhed 

for udviklerne, men en risiko for brugerne af blockchainen, fordi intet selskab eller person kan 

erstatte mulige tab. Som bruger må man derfor enten være i stand til at sætte sig ind i koden eller 

have tillid til at udviklerne ikke laver fejl.  

 

Fejl i koden kan have store konsekvenser. Et eksempel på dette var den 15. august 2010 hvor 184,4 

millioner bitcoins blev overført i én blok, selvom der maksimum kan eksistere 21 millioner bitcoins. 

Fejlen i koden muliggjorde det for to adresser at modtage 92.2 mio. bitcoins. Årsagen var at den del 

af koden som tjekker transaktioner, før de indgår i en blok, ikke kunne behandle så store summer. 

Hændelsen blev senere afværget ved at forke blockchainen og gennemføre en ny konsensus protokol 

(Young, 2018). Om ikke andet kunne det have haft katastrofale konsekvenser for både værdien af 

valutaen og alle involverede parter, hvis de mange nye bitcoins havde fået frit løb i netværket.  

 

En sjov sammenligning, som understreger vigtigheden i at forbrugerne har tillid til at koden og at 

koden fungerer korrekt blev bragt af Nick Szabo på en konference i Syncronize New York, april 2018: 

”When you program a pacemaker and install it in your heart, you want it to be bug-free”. En anden 
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deltager på konferencen, Kfir, tilføjer; ”I don’t think any missile defense system was ever built in 

JavaScript”, hvilket henviser til at JavaScript ofte benyttes i blockchain sammenhænge, men er 

ustabile.  

 

9.1.1.1. Tillid til udviklerne af koden 

 

Det er dog ikke kun den eksisterende kode, som brugerne skal have tillid til. Brugerne skal også have 

tillid til, at de ændringer og rettelser, som løbende implementeres i blockchainen, er til 

blockchainens bedste. 

 

Ifølge Bitcoin.org kan enhver bidrage med ændringer og forbedringer til koden, hvis vedkommende 

læser og overholder de retningslinjer som er beskrevet på www.Github.com/bitcoin. GitHub er en 

udviklingsplatform hvori udviklere kan hoste og administrere koder, projekter, og bygge 

softwareløsninger sammen med millioner af andre udviklere. Af samme hjemmeside fremgår det, at 

der på nuværende tidspunkt5 er 528 udviklere, som har bidraget med 16.730 forbedringsforslag til 

bitcoins blockchain (GitHub (II), 2018). 

 

I bilag 2 findes et diagram over andelen af forbedringsforslag fordelt på antallet af udviklere. 

Diagrammet viser at 58% af forslagene kommer fra blot 1% af udviklerne, og hvis man ser på de 10% 

mest bidragende udviklere, står de for en andel på intet mindre end 91,93% af forslagene. De sidste 

90% af udviklerne bidrager altså ganske lidt til vedligeholdelsen, og selve udviklingen, hvorfor koden 

må antages at være centraliseret omkring et fåtal af personer. Det underbygges yderligere af Gavin 

Andresen, som er medlem af Bitcoin Core udviklingsteamet som udtaler, at kernen af udviklingen 

består af fem personer (Laan, 2015). 

 

Konsekvenser af dette er blandt andet hændelser som den ovenfornævnte episode, hvor koden ikke 

tog højde for antallet af bitcoins i transaktioner. Fejlen blev løst samme dag, men det er interessant 

at påpege, at der på det tidspunkt kun var tre udviklere til vedligeholdelse af koden (Github (III), 

2018). 

																																																													
5 D. 8. april 2018 
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Eftersom brugere af blockchains ikke kan skabe kendskab til koden, må de stille sig kritisk overfor 

kilder hvorfra koden kommer. Udviklerne er opmærksomme på dette, hvorfor de ofte ses i 

interviews, foredrag m.m. i forbindelse med blockchain og bitcoin. Ligesom flere udviklere af Bitcoin 

Core-teamet har indgået et samarbejde med MIT Media Lab (Forde, 2015), dels for at give udviklerne 

et miljø for udvikling, men også for at skabe transparens og tillid til udviklerne.  

 

9.1.1.2. Tillid til godkendelse af koden 

 

Bitcoin Improvement Proposals (BIPs) er forbedringsforslag til koden som, alle udviklere kan 

bidrage til. Udviklere kan dog ikke regne med at deres BIP bliver godkendt og indgår i den næste 

opdatering af softwaren, da BIP’en gennemgår en konsensusacceptering af alle interessenter, 

herunder minere, adresseejere, og børser. Minere og børser har en væsentlig del af kontrollen når 

nye opdateringer foreslås, dels fordi børserne bruges af minerne til at sælge de bitcoins de skaber, 

og dels fordi børserne må acceptere de bitcoins som minere vil sælge. 

 

Hvis minerne accepterer en ny opdatering, men børserne ikke gør, vil minerne producere bitcoins 

som der ikke efterspørges. Herfra kan det udledes at børserne må have den største indflydelse på nye 

opdateringer, da minere ikke er interesseret i at producere værdiløse bitcoins.  

 

Den formelle proces hvorved nye bitcoin softwareopdateringer godkendes, sker ved at sende 

forslaget ud til interessenter på en mailingliste (Bitcoin-dev, 2018). Mailen indeholder samtlige 

oplysninger om opdateringer hvorudfra interessenter har mulighed for at tilkendegive om de 

godkender opdateringen (Laan, 2015).   

 

Det må antages at interessenterne på mailinglisten har forudsætninger for at læse koden. Men der 

må stilles spørgsmålstegn ved om disse interessenter handler ud fra egne interesser eller for 

blockchainens bedste. Dermed skal brugere af blockchainen have kendskab til 

godkendelsesproceduren, hvorefter det vil være muligt at opbygge tillid. 
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9.1.2. Tillid til noder, minere og udviklere 

 

Blockchainens infrastruktur er i særdeleshed afhængige af tre aktører: brugere, minere og noder. De 

tre aktører er også indbyrdes afhængige af hinanden. Brugerne ønsker at foretage transaktioner, som 

minerne samler i blokke, inden noderne verificerer hashværdien af minernes blok. Hermed kan 

infrastrukturen illustreres som: 

 

 

Model 9.1: Infrastrukturen i en blockchain, kilde: egen tilvirkning 

 

I det efterfølgende afsnit vil vi analysere og belyse de problemstillinger, som den indbyrdes 

afhængighed medføre og hvordan de forskellige aktører motiveres til, at udføre deres respektive 

opgave. 

 

9.1.2.1. Tillid til noder 

 

Til følgende afsnit er det nødvendigt at præcisere definitionen af en node. Noder er individuelle 

computere i netværket, som er med til at vedligeholde og opdatere blockchainen, hvorfor de lagrer 

hele blockchainen, ca. 159GB (Blockchain (II), 2018), den såkaldte hovedbog. Derved kan noderne 

tjekke om alle transaktioner, siden genisisblokken, lever op til konsensusreglerne i blockchainen, 

ligesom det er nodernes ansvar at verificere nye blokke.  

 

Noderne kompenseres ikke og bidrager derfor frivilligt. Det må derfor tænkes, at noderne gør dette 

fordi de ønsker at støtte blockchainen og tror på den bagvedliggende ideologi. Dette udgør dermed 

en potentiel stor risiko for blockchainen. Hvis alle noderne mister interessen for den pågældende 
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blockchain, ville ingen blokke kunne verificeres, ligesom historikken i hovedbogen ville være 

påvirkelig. 

 

Som bruger af en blockchain har du dermed tillid til, at ikke-lønnede nodes, fortsat vedligeholder 

blockchainen. 

  

9.1.2.1.1. Bekæmpelse af hackerangreb 

 

Yderligere bekæmper noder i samarbejde med minerne hackerangreb mod blockchainen. Hvis én 

eller flere parter besidder mere en 50% af CPU-kraften kan disse hacke blockchainen og ændre 

blokkene og dermed historikken i hovedbogen. Ses der nærmere i antallet af minere, er det 

bemærkelsesværdigt, hvor stor en andel af CPU-kraften få har. I bilag 3 er et diagram som viser 

fordeling ’hashing power’ (CPU-kraft). Diagrammet viser at de tre største minere står for 54,8% af 

kapaciteten, hvilket betyder, at de i teorien kunne gå sammen og begå angrebet. Derudover har flere 

gange været tidspunkter hvor CPU-kraften i bitcoinnetværket har været fordelt med mere end 50% 

til én part. Dette var blandt andet tilfældet ved den fork som skabte Bitcoin Cash, hvor overtagelsen 

af CPU-kraften blev koordineret til at skabe en ny kryptovaluta og ikke til at ødelægge bitcoinen. 

 

For at modvirke et angreb fra minerne har Nakamoto, i bitcoins whitepaper, skrevet at belønningen 

for at mine på konsensusprotokollen, må opveje gevinsten ved at stjæle sine allerede anvendte 

bitcoins tilbage igen. Dermed er grundlæggeren af bitcoin opmærksom på det potentielle problem, 

men der kan stilles spørgsmål ved om incitamentsaflønningen, kombineret med PoW er den korrekte 

løsning (Nakamoto, 2008). 

 

9.1.2.2. Minere og brugers dilemma 

 

Som en fortsættelse fra forrige afsnit er det passende at inddrage brugere af blockchainen i minernes 

incitamentsovervejelser. Det må forstås at brugerne af en blockchain genererer arbejde for minerne 

hver gang der sker en transaktion.  
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Minernes belønnes ved at mine korrekte blokke. Hvis en miner producerer en ugyldig blok, vil andre 

minere ikke mine ovenpå denne, fordi nye blokke også vil være ugyldige. Hvis denne regel er 

gældende, vil minere altid følge den blå kæde, som vist i model 9.2. Figuren viser en miner, som 

forsøger at lave en parallel i blok nummer to, men minerens kæde slutter allerede der, fordi nye 

minere miner videre på den blå kæde.  

 

 

Model 9.2: Blockchainens længste kæde, kilde: egen tilvirkning 

  

I tilfælde af at minerne vælger at udbygge den røde kæde, risikerer de at understøtte en kæde som i 

sidste ende vil være den korteste og regnekapaciteten vil være spildt. 

 

Hvad med brugerne i den givne situation, hvorfor vil de altid vælge den blå kæde? Først of fremmest 

fordi kryptovaluta tillægges en værdi, præcis som almindelige valutaer. Den længste kædes 

kryptovaluta, har opbygget en værdi i den tid kæden har eksisteret. Derfor vil den blå kæde altid være 

et Schelling-point, fordi den har en værdi for brugerne og fordi den er det mest naturlige og intuitive 

rigtige valg. I den givne situation er de minerne, som miner på den blå kæde, og brugerne 

samarbejdsvillige, fordi de opnår et langsigtet payoff.  

 

Brugere og minere kan også være konkurrerende. Det kan blandt andet ses på omkostninger der er 

ved transaktioner. Fordi størrelsen på blokkene i er fastsat til 1MB, kan der kun være et bestemt antal 

transaktioner i selve blokken. Hvis der er meget aktivitet, er det derfor ikke alle transaktioner, som 

kommer med i blokkene. Minerne vælger de transaktioner som skal verificeres, og dermed behandles 

kun de transaktioner som minerne vælger. Kriteriet som minerne vælger ud fra, er naturligvis 

gebyrer. Transaktioner med høje gebyrer verificeres først og transaktioner med lave gebyrer må 

vente. I bilag 4 er vist en graf som viser antallet af transaktioner som ligger i kø, sat op imod det 

samlede transaktionsgebyr. Det ses at graferne til dels følger hinanden, hvilket er evidens for, at 



74 / 134 
	

minerne vælger de transaktioner med de højeste gebyrer. Brugerne er derved nødt til at betale en 

højere pris, hvis de vil undgå en for lang transaktionstid.  

 

Konsekvensen heraf vil være at brugerne vil forkaste teknologien, fordi det ikke er billigere end 

traditionelle overførsler, og hvis gebyret sættes ned, øges transaktionstiden. Minerne må derfor 

konkluderes at være grådige og ikke tilgodese et langsigtet samarbejde. Fordi der ikke er 

fuldkommen konkurrence, kan brugerne kan ikke have tillid til at minerne agerer ud fra 

blockchainens bedste.  

 

9.1.3. Tillid til børserne 

 

For at en bruger kan veksle traditionel valuta til kryptovaluta, kan brugeren enten veksle med en 

anden bruger eller anvende en kryptobørs. Fordi der ikke er noget selskab som kan stille sikkerhed 

for transaktioner på blockchainen, vil det at handle med en anden bruger kræve tillid til, at 

modparten overfører kryptovaluta i bytte for traditionel valuta. Såfremt kendskabet parterne 

imellem danner fundament for gensidig tillid, jf. Deutsch og Luhmann, kan det være en fordel at 

handle på denne måde. Det må antages at en bruger har en lille omgangskreds hvori der er gensidig 

tillid, hvilket begrænser anvendelsen af denne metode. Derfor er kryptobørser blevet en mere 

benyttet metode til veksling. 

 

Der findes to typer af kryptobørser, centraliserede- og decentraliserede børser. I følgende afsnit 

belyser vi udfordringer ved tillid til de to typer.  

 

9.1.3.1. Centraliserede kryptobørser (CEX) 

   

Centraliserede kryptobørser (CEX)6 er defineret ved at være online handelsplatforme til køb og salg 

af kryptovaluta, såsom Bitcoin, Ethereum og Ripple, men også almindelig valuta som USD eller EUR. 

CEX’s kerneydelser er hhv. opbevaring af kapital, novation, og afvikling. 
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En hurtig Google søgning på CEX viser at brugere skal være forsigtige når kryptovaluta opbevares og 

handles herpå. Det estimeres at én ud af 16 bitcoins er blevet stjålet på CEX (Hackett, 2015), hvilket 

indikerer at det er hackernes nye slagmark. Et eksempel på risici omkring opbevaring af kryptovaluta 

på en CEX, er en hændelse d. 8. februar 2018, hvor børsen Bitgrail blev hacket. Hackerne stjal 

kryptovalutaen Nano, til en samlet værdi på mere end $150 millioner. Der er uenighed hvor 

sikkerheden er bristet og om ansvaret ligger hos Bitgrail eller Nano (Dinkins, 2017).  

 

CEX som Bittrex og Bitfinex er typisk uregulerede platforme, som er styret af et bagvedliggende 

privatejet selskab7. Det forudsætter at brugere af diverse børser må have tillid til de individuelle 

selskaber og deres evner til at drive børsen. Ikke mindst børsernes programmering, 

sikkerhedssystem, og erstatningspolitik bør være med i overvejelserne førend man anvender den. Et 

eksempel på en dårlig drevet CEX er Kraken, som d. 10. januar 2018 var ude af drift i 40 timer på 

grund af vedligeholdelse, på trods af at selskabet lovede at nedetiden maksimalt ville vare to til tre 

timer. Brugerne har på grund af hændelsen betalt ’opportunity cost’ i form af tabte gevinster. 

Vedligeholdelse er naturligvis en nødvendighed for at kunne drive en platform effektivt, men der er 

situationer hvor selskabet bag ikke har den nødvendige kapacitet til at gennemføre det 

tilfredsstillende. 

 

Tidligere konkluderedes det at børserne har medindflydelse, når nye softwareopdateringer i 

eksempelvis bitcoin blockchainen, skal godkendes. Dette blev forklaret ved, at minerne er tvunget til 

at samarbejde med børserne, ellers risikere de at forke en blockchain og en valuta, som de ikke kan 

sælge. Minerne kan naturligvis sælge dem andet steds, eksempelvis peer-to-peer, men størstedelen 

af nye bitcoins sælges via børser. 

 

Ved brug af CEX eksponeres brugeren for en række operationelle- og systemrisici, som det 

bagvedliggende privatejede selskab kontrollere. Dermed argumenterer vi igen for, at der er et behov 

for tillid i infrastrukturen. 

 

 

																																																													
7 Bittrex Inc., iFinex Inc. etc. 
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9.1.3.2. Decentraliserede kryptobørser (DEX) 

 

Da der er nogle ulemper ved en CEX kan DEX8 være et alternativ. DEX er ligeledes en online 

handelsplatform som matcher købere og sælgere, og gennemfører transaktioner på en komplet 

decentraliseret blockchain. Dette medfører at handel med traditionel valuta ikke er muligt, derfor er 

brugere som ikke ejer kryptovaluta, afskåret fra at bruge en DEX.  

 

Handlerne sker peer-to-peer via automatiserede processer faciliteret af blandt andet smart contracts. 

Ideen om en decentraliseret handelsplatform er interessant fordi, den imødekommer det ideologiske 

formål med en decentraliseret infrastruktur, som er uden brug af en centralmodpart. På en DEX er 

man derved uden modpartsrisiko, men stadig eksponeret overfor koden, udviklerne etc.  

 

9.1.3.2.1 Hvorfor CEX er uundværlig 

 

Nye brugere, uden ejerskab over kryptovaluta, overvejende afhængige af en CEX. Vi er herved tilbage 

i en situation hvor brugere er tvunget til at have tillid til en centralmodpart. Det må antages at de 

fleste CEX er privatejede selskaber, som Bittrex Inc. og iFinex Inc., som ikke er listet på almindelige 

regulerede børser som Nasdaq. Ifølge teori af Kee og Knox øges afspejles den sociale tillid i selskabets 

aktiekurs (Kee & Knox, 1970). Da hovedmængden af alle CEX ikke er noterede kan brugerne derfor 

ikke skabe tillid til disse. I stedet for må brugerne skabe deres eget kendskab til den CEX de vælger 

at anvende. For eksempel gennem egne erfaringer eller gennem andres erfaringer. Figur 9.1 viser 

ratings fra seks forskellige CEX. Brugere kan her let vælge til og fra og dermed skabe tillid til en 

central enhed ud fra andres kendskab til selv samme.  
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Figur 9.1: Ratings af centraliserede kryptobørser. Kilde: Trustpilot.com 

 

9.1.3.3. Delkonklusion på tillid 

 

Ideologien bag blockchainen er at skabe et decentraliseret og tillidsfrit betalingssystem. Ifølge 

Satoshi Nakamoto er dette gjort ved skabelsen af blockchains. Med ovenstående analyse synes vi at 

kunne argumentere for at dette ikke er opfyldt. I vores analyse påviser vi forskellige relationer, som 

tydeliggør at de nuværende blockchains ikke er 100% decentraliseret og der er flere processer som 

kræver gensidig tillid. Brugerne skal ved blockchainclearing have tillid til minerne, noderne, 

udviklerne, de andre brugere og koden. Først når dette er opfyldt vil brugerne være villige til at 

foretage clearing gennem blockchainen. Dette er illustreret i 9.3. 

 

 

Model 9.3: Påkrævet tillid ved blockchainclearing, kilde: egen tilvirkning 

I det nedenstående vil vi derfor analysere om brugerne har tillid til blockchainen, som en clearings 

metode. 
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9.1.4. Tillid eller spekulation? 

 

Før 2017 var antallet af bitcoin-google søgninger meget få, hvorfor bitcoin og blockchain ikke havde 

et bredt kendskab i samfundet, jf. Luhmann. I 2017 er kursen og antallet af Google søgning på bitcoin 

steget dramatisk. Det er dokumenteret at man med 95% sandsynlighed kan sige, at bitcoin kursen er 

direkte korreleret med antallet af bitcoin-google søgninger (Hodgson, 2018). På baggrund herom 

kan der argumenteres for, jf. Luhmann, at kendskabet til bitcoin og blockchain er blevet mere 

udbredt.  

 

Vi forholder os dog skeptiske overfor denne teori, da vi ikke tror at bitcoin kursen og antallet af 

Google søgninger er eksploderet, som følge af øget kendskab, men i stedet af spekulative investorer. 

Dette begrunder vi med, at den 17. december 2017 topper bitcoin kursen ved $19.939,50 

(Coinmarketcap, 2018). Få dage senere lanceres bitcoin-futures på Chicago Board Option Exchange 

og Chicago Mercantile Exchange, som muliggør at ’gå-kort’ i bitcoinen og dermed spekulere i en falde 

pris på bitcoinen. Efter lanceringen af bitcoin-futures er bitcoin kursen halveret i værdi. 

 

Denne begrundelse underbygges af et studie, som viser at der findes en korrelation imellem tilliden 

til et selskab og risikoen for et fald i det pågældende selskabets aktie (Li & Wang, 2017). Det betyder 

at jo bredere social tillid der er til et selskab, jo mindre er chancen for et fald i kursen på selskabets 

aktie. Dette antages at kunne overføres til bitcoin, som har været i nedgang siden slutningen af 2017. 

Det må derfor konkluderes at der som udgangspunkt ikke er en social tillid til bitcoin som decentral 

clearings metode. Derimod er bitcoins købt med henblik på spekulation og har ligeledes 

’aktielignende’ træk.  

 

En yderligere observation er antallet af københavnske forretninger, barer, spisesteder etc., som 

accepterer bitcoins som betalingsmetode. Antallet er omkring 20 (Voucha, 2018). Igen er det et 

argument for at bitcoins i 2017 er købt i spekulationsøjemed.  

 

På baggrund af ovenstående analyse kan vi derfor konstatere, at der ikke er den nødvendige tillid til, 

at teknologien. Det er derfor nødvendigt, at netværkets interessenter formår at opbygge en gensidig 
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tillid til hinanden, da vi ovenfor har belyst flere områder, hvor blockchainen er baseret på tillid. 

Hvordan blockchainen skal opbygge tilliden, er en diskussion som fremgår af afsnit 10.3. 

 

9.2. Tekniskeudfordringer og begrænsninger ved blockchainteknologi 

 

Vi har i denne opgave identificeret flere egenskaber ved blockchainteknologien, som gør denne 

interessant til brug af clearing. Vi har dog ikke forholdt os kritiske overfor disse egenskaber, hvilket 

er formålet med nedenstående afsnit. 

 

9.2.1. Scaliabilty 

 

I beskrivelsen af blockchainteknologien redegør vi for, at transaktioner indenfor et givent 

tidsinterval placeres i en blok. Blokken verificeres af noderne, som efterfølgende overføre blokken til 

hovedbogen. Denne proces medfører dog nogle problemstillinger, som begrænser blockchainens 

anvendelse. I følgende afsnit analyserer vi disse nærmere. 

 

9.2.1.1. Antallet af transaktioner 

 

En væsentlig begrænsning ved blockchain, navnlig bitcoinblockchainen, er volumen. I skrivende 

stund kan bitcoins blockchain cleare mellem 5 og 7 transaktioner pr. sekund, svarende til en 

maksimal kapacitet på 600.000 transaktioner pr. dag. Betragtes antallet af transaktioner i 2017 blev 

gennemsnitligt foretaget 275.611 transaktioner pr. dag på bitcoins blockchain, svarende til over 100 

millioner i hele 2017. Den 1. august blev foretaget 131.875 transaktioner, hvilket var færrest 

transaktioner på en dag, i 2017. Modsat blev der d. 14. december foretaget 490.644 transaktioner, 

og var dermed den dag på året med mest aktivitet (Blockchain, 2018). 

 

Til sammenligning blev der på dankortet i gennemsnit foretaget 3.450.359 transaktioner pr. dag i 

2017 (Dankort, 2018). Problemet med bitcoins kapacitet, fremstår endnu værre hvis tallene 

sammenlignes med Visa. Visa gennemfører i omegnen af 2.000 transaktioner per sekund, 

tilsvarende 170 millioner daglige transaktioner (Titcomb, 2017). Derudover har Visa en maksimal 
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kapacitet på hele 65.000 transaktioner per sekund, mod bitcoins syv (Visa, 2017). Der foretages altså 

omkring 12,5 gange flere dankort transaktioner, og 618 gange flere Visa transaktioner dagligt, end 

der foretages bitcoin transaktioner i hele verden. 

 

Begrænsningen i antallet af transaktioner på en blockchain har tiltrukket megen fokus fra de flere 

tusinde kryptovaluta. I det kommende afsnit vil vi analysere nogle af de potentielle løsninger. 

 

9.2.1.1.1. Videreudvikling og hard forks 

 

En metode at løse kapacitetsproblemet på, er gennem såkaldte hard forks. Et hard fork er en radikal 

ændring af den kode, som blockchainen kører på og som gør tidligere ugyldige transaktioner gyldige, 

hvorved der opstår en ny kryptovaluta. Der har været flere hard forks af bitcoin, som blandt andet 

har medført nye kryptovaluta som Bitcoin Cash, Segwit2x og Bitcoin Gold. Forhåbningen med en 

hard fork er at skabe en valuta, som er mere effektiv og hvor der for eksempel kan foretages flere 

transaktioner i sekundet. Den nævnte kryptovaluta Bitcoin Cash er en konsekvens af en hard fork, 

som blev foretaget for at øge størrelsen på blocken. Det bevirkede at Bitcoin Cash er i stand til at 

foretage 61 transaktioner per sekund. 

 

En anden løsning på kapacitetsproblemet er teknologiens udvikling. Som nævnt var bitcoin verdens 

første blockchain og allerede nu argumentere flere, at teknologien er forældet. Flere nye kryptovaluta 

er opstået, en af dem er for eksempel kryptovalutaen NEM, som kan cleare 4.000 transaktioner i 

sekundet grundet en anden konsensusmetode, kaldet Proof-of-Importance. 

 

9.2.1.2. Størrelsen på hovedbogen 

 

En anden begrænsning for blockchain er datamængden i hovedbogen. Hovedbogen vokser hele tiden 

og d. 1. marts 2017 fyldte hovedbogen 105 gigabyte. Præcist ét år senere var selvsamme vokset til 159 

gigabyte. Udvides tidsperioden yderligere var størrelsen på hovedbogen i 2014 blot 15 gigabyte 

(Blockchain (I), 2018). 
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Betingelserne for at agere node i netværket er blandt andet, at have nok diskplads til rådighed til, at 

kunne downloade hele hovedbogen. Hovedbogen skal downloades for at deltage i vedligeholdelsen, 

hvorfor størrelsen på denne kan være et potentielt problem. Såfremt blockchainen skal gennemføre 

det samme antal transaktioner som Visa, vil størrelsen på hovedbogen vokse betydeligt. Det vil 

bevirke, at færre noder vil have diskplads nok til at kunne downloade hele hovedbogen, ligesom 

andre tekniske begrænsninger, som internethastighed og lignende bliver et parameter. 

 

Resultatet af dette er formentlig, at hovedparten af alle noder kun kan fungere som Simplified 

Payment Verification (SPV). SPV’er verificerer transaktioner uden at downloade hele hovedbogen. 

En mulig konsekvens af dette, vil være at kun store virksomheder, institutioner og andre 

professionelle vil have computersystemer store nok til at fungere, som almindelige nodes. Hermed 

er der en risiko for at den decentraliseret valuta, vil fremstå centraliseret, fordi kun få fungerer som 

almindelig node. Dette vil øge sandsynligheden for, at en node kan besidde mere end 50% af CPU-

kraften, hvorfor den kan ændre i hovedbogen uden at blockchainen opdager dette. 

 

9.2.1.2.1 Pruning 

 

En potentiel løsning, som nogle blockchains benytter, for at begrænse størrelsen af hovedbogen, er 

“pruning”. Ved pruning slettes alt data, som ikke er relevant for blockchainen. Som beskrevet 

tidligere kan der på bitcoins blockchain skabes flere blokke på samme tid. I dette tilfælde vil kun den 

ene blok blive verificeret og den anden afvist. Men selvom den ene blok afvises, gemmes den stadig 

i hovedbogen og er dermed med til at øge størrelsen på hovedbogen. Ved pruning slettes de afviste 

blokke for dermed at begrænse størrelsen på hovedbogen. 

 

En anden løsning med pruning er, kun at holde få blokke for hver adresse. Dermed består 

hovedbogen kun af de seneste blokke for hver adresse og de ældre blokke slettes dermed fra 

hovedbogen. Konsekvensen af pruning er, at man mister dele af historikken og dermed en del af den 

transparens, som hele blockchainen er funderet omkring (Nano, 2018) 
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Kapacitetsproblemerne er et af de mest omtalte problemer for blockchainen og har derfor stort fokus 

hos de forskellige blockchains virksomheder. Ovenfor er forskellige løsningsforslag, men 

mulighederne er flere, ligesom teknologiens daglige udvikling bringer nye og bedre løsninger til 

(Desardins, 2017).  

 

9.2.1.3. Delkonklusion på scaliability 

 

Scalability er et stort problem for blockchainteknologien. I særdeleshed er blockchainen begrænset 

i antallet af transaktioner, som kan gennemføres per sekund, ligesom den voksende hovedbog udgør 

et problem. Teknologien har fundet flere løsninger på dette, men problemerne er langt fra løst. 

 

En sjov perspektivering kan laves til d. 29. oktober 1969, hvor verdens første host-til-host, blev 

foretaget. Her forsøgte afsenderen at sende beskeden ”Login” til en modtager, men kun ”Lo” blev 

sendt og modtaget, da systemet crashede. Sidenhen har teknologien udviklet sig til internettet. 

Teknologi udvikler sig og udviklingen går utrolig stærkt i ny teknologi. Da blockchainteknologien 

kun er omkring 10 år gammel og derfor meget ny, synes vi det er rimeligt at antage, at teknologien 

på sigt vil løse scalability problemet. Derfor beskæftiger vi os ikke nærmere med problemet, men det 

er således vigtigt at understrege at hvis clearing i højere grad skal gennemføres ved blockchain skal 

scalability problemet løses. 

 

9.2.2. Energiforbrug 

 

Et kritikpunkt af specielt bitcoins blockchainteknologien, har været energiforbruget. Både danske og 

udenlandske medier har bragt overskrifter som: ”Bitcoin sluger lige så meget strøm som hele 

Danmark”, som blev publiceret på www.dr.dk i december 2017 (Worup, 2017). Flere af disse 

sensationsoverskrifter blev sidenhen undersøgt af forbruger programmet Detektor på DR. Detektor 

analyserede de bagvedliggende undersøgelser og fandt, at strømforbruget ikke var i nærheden af det 

som nyhedsmedierne bragte (Detektor, 2018). Der hersker dog ingen tvivl om, at bitcoin mining 

kræver meget strøm. Det store energiforbrug er som konsekvens af bitcoins konsensusmetode, PoW, 
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hvor minerne konstant forsøger at gætte en passende hashværdi for at lukke en blok (beskrevet i 

afsnit 3.2.4). 

 

9.2.2.1. Andre konsensusmetoder 

 

Da problemet afstedkommer af PoW er en oplagt løsning derfor at benytte en anden 

konsensusmetode. Blandt andet derfor vil Ethereums blockchain overgå til Proof-of-stake (PoS). 

PoS er en anden metode, at mine nye blokke, som minimerer CPU-behovet og dermed 

strømforbruget. For at mine ved PoS kræves det, at mineren ejer én eller flere kryptovaluta som 

benyttes på den blockchain, som mineren ønsker at vedligeholde. Dermed har mineren en ejerandel 

af den samlede mængde af kryptovaluta på blockchainen. Den omtalte ejerandel benævnes ”stake” 

og ”fastlåses” på blockchainen. Når staken er fastlåst betyder det, at mineren accepterer at staken, 

og dermed kryptovalutaen, ikke kan benyttes, så længe han miner. Det er størrelsen på staken, som 

afgør hvor stor en andel af blokke, den pågældende miner lukker ud fra pseudo-tilfældig9 udvælgelse. 

Hvis minerens stake udgør 1% af alle kryptovaluter i blockchainen, vil han mine 1% af alle blokke. 

 

Hvis mineren verificerer falske transaktioner, vil hans stake blive inddraget og mineren vil være uden 

mulighed for at deltage i netværket i fremtiden. Denne funktion giver mineren10 incitament til 

udelukkende at verificere korrekte transaktioner (Ethereum, 2018). 

Ved brug af en anden konsensusmetode vil minernes incitamentsaflønning ligeledes ændres. Ved 

PoS honoreres minerne kun med fees, hver gang de verificerer en blok. Dette medføre andre 

konsekvenser, som kan føre til at minerne ikke arbejder i blockchainens bedste. Da der ikke er 

konkurrence imellem de forskellige minere kan det for eksempel føre til, at minerne danner kartel 

og hæver gebyret pr. transaktion. 

 

Det skal bemærkes, at der findes mange forskellige typer af konsensusmetoder, som f.eks. Proof-of-

Importance og Delegated Byzantine Fault Tolerance m.m. (Rosic, 2018). 

																																																													
9 Pseudo-tilfældig udvælgelse er ikke helt tilfældig. Den er tilfældige ud fra en forudbestemt deterministisk 
algoritme. 
10 Det skal retmæssigt nævnes, at ved PoS kaldes minere ikke minere men ’forgers’, fordi blokke siges at blive 
’forged’. 



84 / 134 
	

9.2.2.2. Delkonklusion på energiforbrug 

 

Den megen omtale af bitcoins strømforbrug skyldes den valgte konsensusmetode, PoW. De nyere 

generationer af blockchains er opmærksomme på denne problemstilling og benytter derfor andre 

konsensusmetoder, som har andre fordele og ulemper. 

 

Vi er derfor overbeviste om, at en fremtidig blockchainteknologi, som skal forestå alle clearinger vil 

benytte en anden konsensusmetode, hvor energiforbruget ikke er et parameter. Dog vil denne 

konsensusmetode formentlig have andre ulemper og svaghed som bør overvejes. 

Vil vi derfor ikke gå dybere i denne problemstilling, men ligesom blockchains udfordring med 

scalability, er det en tekniskproblemstilling, som bør påpeges. 

 

9.2.3. Sikkerheden ved brug af blockchain 

 

Den tredje og sidste tekniske problemstilling vi vil fremhæve, er de potentielle sikkerhedsbrister, en 

forbruger af blockchainen skal være opmærksom på. Uden en centralmodpart er forbrugeren 

ansvarlig for egen adfærd og hvis vedkommende laver fejl, er der ingen til at afhjælpe problemet eller 

kompensere for tabet. Det er derfor meget centralt at kigge nærmere på de sikkerhedsbrister og 

hændelser som kan ske i forbindelse med blockchains. 

 

9.2.3.1. Opbevaring af kryptovaluta 

 

Kryptovaluta kan kun bruges ved adgang til internettet, hvorfor det kræver en internetforbundet 

enhed at sende eller modtage overførsler. Brugerne er derfor eksponeret overfor sikkerhedsbrister i 

egen hard- og software, samt i internetforbindelser. At anskaffe sig en adresse og begynde at sende 

og modtage kryptovaluta er simpelt. I afsnit 3 beskrev vi, hvor simpelt det er at oprette en adresse, 

og få de tilhørende nøgler. Men hvor skal man opbevare sin private nøgle, som er adgangen til sin 

adresse og dermed sine kryptovaluta? 
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Hvis den private nøgle opbevares på en internetforbunden enhed, eksempelvis en computer, er der 

risiko for at andre end en selv, skaffer sig adgang til computeren og dermed den private nøgle. I 2016 

viste en undersøgelse, at 47,09% af alle kinesiske computeren var inficeret med en form for virus 

eller malware. Kina er dog det land i verden med flest inficerede computere, imens gennemsnittet 

på verdensplan er 32% (Statista, 2016). Det må altså antages, at der er en fare for at nogen 

uretmæssigt, har adgang til oplysninger opbevaret på ens computer. Det er en mulighed, at slukke 

for sit internet, når ikke det er i brug, men er det en holdbar løsning? Ydermere er det upraktisk at 

medbringe sin computer hver gang der skal foretages en transaktion.  

 

9.2.3.2. Sårbarheder ved online opbevaring 

 

En anden mulighed for opbevaring af kryptovaluta er på en smartphone. Fordi de fleste altid har sin 

telefon på sig, er dette et oplagt valg til opbevaring. Men smartphonen er ligeledes udsat for 

sikkerhedsbrud, grundet de mange interaktioner en smartphone har. Model 9.4 viser nogle af de 

interaktioner en smartphone hver dag håndterer og som gør smartphonen sårbar. 

 

 

 

De trusler vi finder mest sandsynlige og som kan påvirke sikkerheden på smartphonen, er brugerens 

egen uopmærksom. Ejeren af smartphonen kan risikere at installere applikationer som kommer fra 

en ikke-anerkendt udgiver, oprette forbindelse til et åbent Wi-Fi, eller besøge falske websider 

(phishing sider). Tilmed er selve koden til telefonen en essentiel sikkerhed. Hvis der ikke er kode på, 

Model 9.4: Interaktioner ved smartphones, kilde: egen tilvirkning 
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og ejeren mister sin telefon, ligger den frit tilgængeligt. På trods af, at der er kode på, kan 

smartphonen ligeledes hackes.  

 

Derudover er eksperter skeptiske ved at opbevare nøglen online i applikationer fra en troværdig 

udbyder. Bekymringen går på utroværdige applikationer, phishing mails og sms’er, som giver 

hackere let adgang til telefonen, og at interessen for hackerne kun bliver større i takt med at e-

betalinger udbredes (Lokajaya, 2017). 

 

Sikkerhedsbristerne ved smartphones må først og fremmest belyse vigtigheden af ikke at opbevare 

sin private nøgle herpå. Et eksempel på dette var en bitcoin bruger, som fik overtaget sin telefon af 

hackere, som ringede til hans teleselskab og udgav sig for at være ham. De bestilte et nyt simkort og 

kunne hermed modtage sms’er med gendannelseskoder til samtlige apps og hjemmesider, inklusive 

passwordmanageren Dashlane11. Derigennem kunne hackerne overtage telefonen og tilgå den 

adresse hvori ejeren havde sine bitcoins. Derfra kunne hackerne overføre alle hans kryptovaluta til 

deres egen adresse (Grinda, 2018). Dette er et eksempel på at sikkerheden hos tredjeparter og ens 

telefonen skal være i top. 

 

Det må konkluderes at det for hackere er forholdsvis simpelt at bryde ind på internetforbundne 

enheder, herunder smartphones, og incitamentet bliver kun større for hackerne, i takt med at 

betalinger via computer og smartphones bliver mere almindeligt.  

 

9.2.3.3. Sårbarheder ved offline opbevaring 

 

Fordi kryptovaluta kun kan bruges i forbindelse med internettet, og ovenstående analyse viser en 

række problematikker ved hhv. computere og smartphones, må den sikreste måde at opbevare sine 

kryptovaluta, på enheder uden internetforbindelse. En af de åbenlyse muligheder er at opbevare sin 

private nøgle i papirformat. Dog er der de samme risici ved denne metode, som der er ved opbevaring 

af kontanter, smykker, guld etc., i hjemmet. Som situationen er nu, er et stykke papir måske ikke 

indbrudstyves fortrukne valg, men hvis bitcoin bliver udbredt som anerkendt betalingsmiddel, vil 

																																																													
11 Dashlane er en applikation, hvori man kan lagre sine passwords 
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det med stor sandsynlighed være et eftertragtet mål. Effekter som man vil sikre ekstra meget, kan 

sikres i en bankboks, men den mulighed vil være meget træls, da brugeren skal henvende sig i banken 

hver gang han ønsker at foretage en transaktion. 

 

Dermed er den eneste sikre måde at opbevare sin private nøgle på i hovedet. I hvert fald indtil den 

dag, hvor du glemmer den eller falder og slår hovedet. 

 

9.2.3.4. Tastefejl 

 

Ved en traditionel bankoverførsel har afsenderen ansvaret for at kontrollere at det indtastede 

registrerings- og kontonummer er korrekt. Hvis modtageren laver fejl i indtastningen og pengene 

ved en fejl overføres til en fremmed, er det dog, jævnfør Det Finansielle Ankenævn, sagsnummer 

265/2008, kutyme i branchen at beløbet tilbageføres. Dermed har forbrugeren ikke en garanti for 

tilbageførsel, men forbrugeren kan rette henvendelse til banken, som kan forsøge at hjælpe. 

 

Hvis en forbruger benytter blockchain, er der ingen banker, hvorfor operationelle fejl, som tastefejl, 

har store konsekvenser for forbrugeren. Laver afsenderen en tastefejl og sender kryptovalutaen til 

en fremmed modtager, er valutaen tabt. Afsenderen har ikke engang mulighed for at kontakte 

modtageren, da han er anonym. En anden problemstilling er ved tvister og konflikter mellem to 

parter. For eksempel en lejer, som hver måned overfører husleje til udlejeren. Det har lejeren gjort 

de sidste 6 måneder og derfor gør lejeren det samme den syvende måned. Da adresser på 

blockchainen ikke er private, har udlejeren imellem tiden videregivet adressen til en anden, hvorfor 

kryptovaluta ikke er kommet i hans hænde. Dermed opstår et juridisk spørgsmål om, hvem der har 

lavet en fejl. 

 

9.2.4. Hovedbogens transparens 

 

En offentlig blockchain er transparent. Med dette menes, at hovedbogen ligger offentligt 

tilgængeligt, hvor alle interesserede, også personer udenfor blockchainen, kan læse i denne. Denne 

transparens er nødvendig, da alle skal kunne agere node og/eller miner i en periode og for, at de er i 
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stand til dette, skal de have adgang til hovedbogen. Hvis ikke minerne og noderne har adgang til 

hovedbogen vil de ikke kunne verificere transaktioner, da de ikke vil være i stand til at bestemme 

hvilke adresser, som ejer hvilke kryptovaluta. Hvilket understreger at blockchainen er decentral. 

 

Formålet med hovedbogen er at skabe konsensus i blockchainens transaktionshistorik. Det er 

således den data, som ligger i hovedbogen som bestemmer hvilke adresser, der ejer hvilke 

kryptovaluta. Da dataene i denne er transparente, kan alle interesserede derfor også kontrollere 

balancen på alle blockchainens adresser, ligesom alle transaktioner tilbage fra den første transaktion 

i genesis blocken kan spores frem til i dag. Det skal bemærkes, at ingen adresser fremgår med navn, 

men er krypteret. Hvorved dataene jf. GDPR er at betragte som persondata. 

 

Transparensen har fået meget opmærksomhed indenfor blandt andet revisionsbranchen, hvor 

transparensen åbner for nye revisionsmuligheder (Andersen, 2016).  Transparensen vil for eksempel 

gøre det lettere for revisorerne at følge virksomhedens betalinger og give et mere retvisende billede 

af virksomheden. Dette kan være med til at højne den generelle tillid til virksomhederne. 

Transparensen kan også have et stort potentiale indenfor velgørenhedsorganisationer, hvor denne 

egenskab kan benyttes til at forklare Fru Jensen, præcist hvordan hendes donation har bidraget til 

velgørenheden. 

 

Hvor revisions- og velgørenhedsbranchen finder denne egenskab interessant er det mere 

forbeholdent i den finansielle sektor. For at lave en transaktion og overføre penge, skal afsenderen 

kende adressen på modtageren. Med denne adresse kan modtageren gå på nettet og kontrollere 

balancen på modtagerens adresse, ligesom han kan følge alle de transaktioner han foretager hver 

dag. 

 

Fordi hovedbogen aldrig slettes, vil det for tid og evighed ligge gemt i blockchainen, hvis en bruger 

har lavet eller modtaget en transaktion fra en afsender eller modtager, som denne ikke ønsker skulle 

blive kendt. Eksempelvis i forbindelse med sex- og spilindustrien. Det må antages at hovedparten vil 

gøre indsigelser, hvis deres traditionelle bank, jævnligt fremlagde deres kontobalance og kontoudtog 

på deres hjemmeside. Af samme årsag er det svært at forestille sig en offentlig blockchain, hvor alle 

disse data fremgår. Det skal naturligvis noteres, at alt data er anonymiseret, således at man ikke kan 
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aflæse identiteten af hver adresse i hovedbogen. Men som beskrevet, benyttes modtagerens adresse 

ved transaktioner, hvorfor afsenderen vil være i besiddelse af denne og kan overvåge modtagerens 

adresse. 

 

Hovedbogen indeholder alle de historiske transaktioner for hver enkelt adresse og indeholder 

dermed enorme mængder af data, som ligger offentligt tilgængeligt, som med rette anvendelse kan 

være mange penge værd. Hvis virksomhederne foretog de rette analyser af dataene, vil det kunne 

afsløre alle brugernes adfærd. I særdeleshed hvis det lykkedes virksomheden at identificere 

identiteten på ejeren af adressen. Det er nærliggende at forestille sig en virksomhed, som betaler 

personer og virksomheder for at fremsende identiteten på en adresse de netop har overført 

kryptovaluta til. På den måde kan virksomheden opbygge en database med adresser, hvor de kender 

ejeren af heraf. Denne viden kan formentlig skabe en stor konkurrencemæssig fordel for 

virksomheden. 

 

Transparensen rejser flere etiske spørgsmål, men det er også ulovligt jf. reguleringen nævnt ovenfor. 

Alt data i hovedbogen vil være at betragte som persondata og med hovedbogen er det f.eks. umuligt 

at efterleve kravet om ”retten til at blive glemt”. I opgavens diskussion analyserer og diskutere vi 

disse problemstillinger nærmere for endeligt at kunne besvare opgavens problemformulering. 

 

9.2.5. Delkonklusion på tekniske udfordringer og begrænsninger 

 

Blockchainteknologi har nogle klare tekniske begrænsninger, som er nødvendige at løse før 

teknologien kan udbredes. En af de største tekniske begrænsninger er scalability problemet, som 

begrænser både blockchainens maksimale kapacitet, samt størrelsen på hovedbogen. På nuværende 

tidspunkt er der ikke fundet en effektiv løsning på problemet, men nyere blockchains generationer 

har gennem deres udvikling begrænset problemet. Modsat kan problemet med energiforbruget nemt 

afhjælpes ved at skifte konsensusmetode. Der er dog fordele og ulemper ved alle konsensusmetoder 

og derfor vil en anden metode end PoW, formentlig medføre andre svagheder, som bør overvejes. 

Blockchainens transparens er ligeledes en egenskab, som bør diskuteres. Det må antages at være 

meget få personer, som er interesseret i at have deres bankkonto og kontoudtog liggende offentligt 
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tilgængeligt, hvorfor teknologien tilmed må udvikle en løsning på dette. Der hersker således ingen 

tvivl om, at teknologien stadig har flere problemstillinger og udfordringer, som enten skal løses eller 

overvejes nærmere. 

 

Uden nogle centrale modparter, instanser, ansvarshavende og lignende på blockchainen har 

forbrugeren ansvar for egen handling og adfærd. Hvis forbrugeren laver fejl, er der ingen som kan 

hjælpe forbrugeren eller kompensere eventuelle tab. Derfor har brugeren flere operationelle risici 

ved brug af en blockchain. En operationel risiko brugeren er konfronteret med, er opbevaring af den 

private nøgle. Der findes ingen sikre medier til opbevaring og derfor risikerer brugeren, at miste eller 

få sin private nøgle stjålet, hvormed hele hans formue er tabt. Derudover kan en afsender ved en fejl 

sende til en forkert adresse, hvorfor det afsendte beløb ligeledes er tabt. Dertil kan opstå konflikter 

og juridiske problemstillinger mellem afsender og modtager.  

 

10. DISKUSSION 

 

I de ovenstående analyser har vi fremhævet flere af de væsentligste problematikker ved 

blockchainteknologien. I den nærværende diskussion benytter vi disse analyser til at diskutere 

hvorvidt teknologien kan blive fremtidens platform til clearing. 

 

10.1. AML & KYC 

 

På en decentraliseret offentlig blockchain eksisterer centrale modparter ikke, hvorfor der således 

heller ikke eksisterer banker, nationalbanker og lignende. Uden Nationalbanken vil den danske 

krone ikke eksistere, hvorfor den vil blive erstattet af en kryptovaluta. 

 

På en offentlig blockchain, hvor der ikke er nogle centrale instanser, er der ikke nogen at uddelegere 

AML-direktivet til. Det bevirker at alle kan oprette en eller flere anonyme adresser på en blockchain, 

hvilket er i skærende kontrast til AML-direktivets artikel 10, stk. 1 (anonymitet). Der er ligeledes 

heller ikke nogen centrale instanser til at foretage kundekendskabsproceduren når en ny kunde 
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oprettes, jf. AML-direktivets artikel 11.Derved er det umuligt at foretage løbende KYC og opfylde 

direktivets artikel 13, stk. 1. 

 

Konsekvensen af en offentlig blockchain er derfor at hele AML-direktivet bliver overflødigt fordi der 

ikke er en magthavende til at forestå disse undersøgelser, hvidvaskning og terrorfinansiering. Uden 

AML-direktivet er det nemt for brugere at foretage kriminelle transaktioner på blockchainen. Det 

kan argumenteres at bitcoin blev udbredt netop fordi kryptovalutaen er anonym og uden regulering. 

Det gjorde valutaen meget anvendelig til at betale med for kriminelle aktiviteter. En af de mest 

kendte sager afstedkommer af den nu lukkede hjemmeside http://silkroad6ownowfk.onion, bedre 

kendt som The Silk Road. På hjemmesiden kunne brugerne købe stoffer, narko, steroider og 

tilsvarende ved at betale med bitcoins. Fordi bitcoins konti er anonyme, var det meget svært for 

myndighederne at sigte de involverede partere (Petersen, 2016).  

 

Uden AML-direktivet bliver det ligeledes svært at opkræve skattebetalinger. Hvis alle brugere af 

blockchainen er anonyme, har Skat ikke adgang til brugernes indkomstoplysninger, hvorved der 

bliver vanskeligt at danne grundlag for opkrævning af skatter. Samfundsøkonomisk vil dette 

selvfølgelig få store konsekvenser. Uden skattebetalinger vil hele den offentlige sektor forsvinde, 

herunder sundhedsvæsen, den udøvende magt m.m. Derfor er det også utopi at tro at 

blockchainclearing kan erstatte traditionelclearing, uden at teknologien formår at efterleve 

reguleringen. Blandt andet derfor er det nødvendig med en central instans, som har viden om 

identiteterne bag samtlige adresser. Vi vil argumentere at fordi blockchainen ikke er i stand til at 

efterleve AML-direktivet vil kryptovaluta blive forbudt af EU. I hvert fald indtil blockchainen formår 

at løse dette problem. Dette med reference til AML-direktivet: 

 

”Strømmen af sorte penge kan skade den finansielle sektors integritet, stabilitet og omdømme og 

true Unionens indre marked og den internationale udvikling.” 

 

En potentiel løsning er kunstig intelligens. Allerede nu arbejder flere virksomheder, som f.eks. 

Chainanalysis og Ellipc, på at udvikle kunstig intelligens som overvåger blockchainen og leder efter 

betalingsmønstre som identificere ulovlig aktivitet. Brugen af kunstig intelligens vil stadig stille store 

krav til at koden kan undersøge alle adresser, og identificere og vurdere ulovlig aktivitet. Ligeledes 
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løser kunstig intelligens ikke KYC problemet, hvorved brugerne stadig kan gennemføre ulovlige 

transaktioner, uden at blive stillet til ansvar for ulovlige handlinger. Kunstig intelligens har dog 

andre fordele. Såfremt identitetsproblemet løses, vil være nemt at opfylde AML-direktivets, fordi 

kunstig intelligens kan være med til at overvåge brugernes adfærd og betalingsmønstre. Det giver 

anledning til en anden diskussion om etik og hvor meget overvågning brugerne egentlig bør udsættes 

for.  

 

Hvis blockchain overvåges af kunstig intelligens, rejser det spørgsmål om den stadig er 

decentraliseret. Bag den kunstige intelligens skal der være et selskab som udvikler og tilpasser 

teknologien, ligesom en instans skal vurdere om de fundne betalingsmønstre er med henblik på 

kriminalitet og om vedkommende dermed skal retsforfølges. Det bevirker at brugerne skal have tillid 

til udviklerne af den kunstige intelligens. Hvis koden ikke udføre sin opgave tilfredsstillende, vil det 

være en stor risiko for vores indre marked, jf. AML-direktivet. Fordi teknologien ikke løser problemet 

med identificering, vil det alt andet lige være umuligt at spore personer som står bag adresser med 

ulovlig aktivitet.  

 

En mulighed vi ser, er indførslen af en central instans som opretter brugerne og forbinder dem deres 

adresser. Den samme instans kunne yderligere forestå risikovurderingen og KYC af brugeren. Dette 

system vil derfor være sammenligneligt med det traditionelle system vi kender i dag. Herved vil vi 

have tillid til den centrale instans, hvilket bryder med den grundlæggende ideologi bag blockchain. 

En anden effekt ved at indføre en central instans, som har tilegnet sig en magt, vil være at 

blockchainen ikke er offentlig mere. Den centrale instans vil oprette eller skabe en digital identitet 

til brugerne og som konsekvens af dette er blockchainen hverken offentlig eller decentraliseret mere. 

 

Den manglende mulighed for at efterleve reguleringen er så stort et problem, at vi forventer at EU 

inden længe vil forbyde decentraliserede blockchains og kryptovaluta, fordi eksistensen af en 

undergrundsøkonomi er en trussel imod det etablerede samfund. Tilsvarende forbud er allerede 

gjort i Rusland og Kina, ligesom Nordea Bank har forbudt alle deres ansatte at købe og sælge 

kryptovaluta (Brahm, 2018).  
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10.1.1. GDPR 

 

Den nuværende blockchainteknologi efterlever heller ikke den nye persondatalov (GDPR). Som vi 

tidligere har analyseret, er alt data i blockchainen jf. GDPR at betragte som persondata, og 

persondata skal kunne slettes og/eller udleveres. Blockchainteknologien umuliggør dog at data i 

hovedbogen slettes, da alle transaktioner er uomstødelige og lagret for evigt. Hermed kan 

blockchainteknologien ikke efterleve væsentlige elementer som ”Retten til at blive glemt” og 

”Privatcy by Design”. 

 

En løsning som kan begrænse problemet og samtidig afhjælpe blockchainens udfordringer med 

GDPR og størrelsen på hovedbogen, er pruning. Hvis blockchainen kun opbevare de seneste blokke 

for hver adresse vil det mindske mængden af persondata opbevaret på blockchainen. Det er dog ikke 

muligt at slette alt data, da blockchainen således ikke vil være i stand til at bestemme hvilke adresser, 

som ejer hvilke kryptovaluta. 

 

Derudover må persondata ikke forlade Europa. Et krav som er svært at efterleve fordi minere og 

noder kan være placeret i hele verden. En mulig løsning på denne problematik er at flytte 

hovedbogen til sin egen blockchain som kun minerer med adgang til, kan tilgå. Heraf opstår så 

problemet igen, om hvorvidt denne blockchain er offentlig og hvem der skal verificere hvilke minerer 

som skal have adgang til at vedligeholde hovedbogen. En anden umiddelbar løsning vil være at 

foretage en lovændring, således at data opbevaret på en blockchain ikke vil være at betragte som 

persondata, da den er stærkt krypteret. 

 

Uanset hvad må det konkluderes at for at imødekomme GDPR, må enten Den Europæiske 

Kommission lempe reglerne for teknologien, eller udviklerne af blockchainen må ændre i koden 

således data kan slettes. 
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10.2. Makroøkonomi 

 

Med udgangspunkt i den makroøkonomiske teori, vil vi dette afsnit diskutere konsekvenserne ved 

at implementere en decentraliseret valuta i Danmark. Inden da vil vi dog først kigge nærmere på, 

hvordan værdien af penge skabes. 

 

10.2.1. Værdien af penge og kryptovaluta 

 

Et ofte hørt argument mod kryptovaluta er, at de ikke har en underliggende værdi. Et tilsvarende 

argument kan bruges om den danske krone. Fra 1870’erne og indtil første verdenskrig var der klare 

regler for den danske krone ved guldindløsning og gulddækning. Dengang var der præcist 0,403 

gram guld i én dansk krone. Dette var med til at garantere ejeren, at hans krone havde en værdi. I 

dag har guldet dog ikke længere en central rolle i det monetære system (Bie & Pedersen, 1999). Den 

danske krone har i dag værdi fordi vi har tillid til denne. Vi forventer at kunne benytte den i hele 

Danmark, og hvis der opstår kriser eller tilsvarende, vil den danske stat beskytte kronen. Hvilket 

igen er med reference til Lars Rohde: 

 

”Det helt afgørende er, at omverdenen har tillid til os. Vi omdanner jo papir til penge. Derfor er 

tillid helt afgørende for os” (Bentow, 2015). 

 

For andre vil den danske krone være tæt på værdiløs. Der er for eksempel få steder udenfor landets 

grænser hvor kronen kan benyttes. En lille butik i Sydamerika kan ikke forventes at have tillid til 

kronen. Dette kan direkte relateres til teorien af Deutsch og Luhmann, som argumenterer at tillid 

opbygges af kendskab, hvorfor det kan ikke forventes at ejeren af den lille butik i Sydamerika har 

kendskab til kronen. Dertil er anvendelsesmuligheder af kronen i Sydamerika ikke eksisterende, og 

kroner er tæt på værdiløse (Hansen, 2015). 
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Derfor vil vi argumentere, at den bagvedliggende værdi på én kryptovaluta er tilsvarende som 

værdien på én krone. Så længe der er en bred tillid til valutaen og så længe valutaen kan benyttes, vil 

den altid have en værdi. 

 

10.2.2. Decentraliseret valuta uden penge- og finanspolitik 

 

Til det følgende afsnit vil vi igen understrege at der ved en offentlig decentraliseret blockchain, ikke 

kan eksistere nogle centrale instanser med magtindflydelse.  

 

Fælles for både penge- og finanspolitik er, at det er redskaber til at styre og regulere et lands 

makroøkonomi. Hver især kan de være med til at føre et land tæt på økonomisk kollaps eller føre en 

økonomi ud af lavkonjunktur. Et eksempel på dette er Argentina som har formået at gå konkurs seks 

gange på 100 år. Hermed Ikke sagt at alle seks konkurser er grundet penge- eller finanspolitik. 

Dårlige økonomiske beslutninger har uden tvivl været en faktor (Stiglitz, 2002). Et andet eksempel 

er tilbage i 1813 hvor Danmark gik konkurs, som følge af at man havde trykt for mange pengesedler 

(Hald, 2015). Modsat er penge- og finanspolitik også to værktøjer, som teoretisk, kan kickstarte en 

økonomi i recession, hvorfor det er vigtige værktøjer. 

 

Effekterne ved finans- og pengepolitik er dog svære at måle da der er mange andre faktorer som 

påvirker makroøkonomien. Derfor bliver konsekvenser, samt fordele og ulemper, ved brugen af 

penge- og finanspolitik også en ideologisk debat, fremfor en videnskabelig diskussion. 

 

Idealister som er pro blockchainteknologi, vil argumentere at økonomiske kriser skabes af den 

finansielle sektor, hvorfor denne skal elimineres. Et eksempel herpå er finanskrisen, hvor bankerne 

uden tvivl var medskyldige i at krisen opstod (Abrahamsen, 2013). I de eksisterende 

makroøkonomiske teorier, påpeges fordelene og ulemperne ved finans- og pengepolitik. Med 

udgangspunkt i disse teorier vil professorer, vismænd og tilsvarende argumentere for at det er to 

vigtige værktøjer i styringen af makroøkonomien. Hvis de bruges korrekt vel at mærke. De seneste 

år har været præget af historiske lave renter, som følge af Quantitative Easing (QE), hvilket er et 

eksempel på anvendelsen af de makroøkonomiske værktøjer. QE kan beskrives som et teoretisk 
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forsøg på at kickstarte den europæiske økonomi. Med QE opkøber den Europæisk Centralbank hver 

måned en mange statsobligationer. Herved øges den cirkulerende pengemængde. Forventningen er 

at når pengemængden i samfundet øges vil forbrugerne få flere penge, som de kan forbruge og 

dermed sætte skub i økonomien. I december 2017 udtalte Draghi, den europæiske centralbankchef, 

at inflationen kun vil stige, hvis der føres en lempelig pengepolitik. Hermed argumenterer Draghi at 

det kun er pengepolitik, som kan forbedre økonomien i Europa (Ritzau, 2017).  

 

Det er desværre vanskeligt, hvis ikke umuligt, at måle og analysere hvordan økonomiske høj- og 

lavkonjunkturer havde udviklet sig, hvis der ikke var benyttet finans- og pengepolitik. Hertil er det 

heller ikke er muligt at afgøre om de økonomiske kriser indirekte er forsaget af bankerne. Dermed 

bliver diskussion om en decentraliseret valuta en ideologisk diskussion, fremfor teoretisk. Da vi ikke 

kan foretage en nærmere analyse, er det interessant at kigge nærmere på i hvor høj grad danskerne 

har tillid til Nationalbanken. Dette fordi at det er denne tillid som ønskes elimineret med en 

decentraliseret valuta.  

 

I Danmark er der dog stor tiltro til at pengepolitikken styres og føres på bedst mulig måde. En 

undersøgelse fra d. 27. september 2016, udført af Danmarks Statistik, viste at 45% af danskerne har 

stor tillid til Nationalbanken. 37% havde nogen grad af tillid. Ifølge undersøgelsen er det kun de 

danske domstole, som har en højere tillid end Nationalbanken. En tilsvarende undersøgelse fra 2015 

viser at danskerne også er særdeles tillidsfulde overfor magthavere, som staten og politiet (Andersen 

& Haagerup, 2015; Danmarks Statistik, 2016). Danskerne har dermed høj tillid til Nationalbanken, 

hvorfor majoriteten af danskerne formentlig ikke vil være interesseret i en decentraliseret valuta. 

Modsat vil idealisterne argumentere for at vi kun har tillid til Nationalbanken indtil de forsager en 

større økonomisk krise, hvorfor valutaen skal decentraliseres inden dette sker. Yderligere vil 

Idealister påpege andre økonomier, som Venezuela, hvor befolkningen har mistet tilliden til de 

centrale magthavende og overvejer at indføre kryptovaluta for at redde økonomien (Bitsch & 

Kragballe, 2017). 

 

En decentraliseret valuta ligger an til andre problematikker, blandt andre at den er sårbar overfor 

spekulation som følge af at prisen på kryptovalutaen udelukkende styres af brugernes efterspørgsel. 

Modsat en traditionel valuta, hvor pengeudbuddet kan tilpasses efterspørgslen og kursen/prisen 
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derved kan holdes stabil. Et eksempel hertil var i starten af 2015, hvor den danske krone var under 

voldsomt ”angreb”. Fordi at Danmark deltager i Det Europæiske Valutasamarbejde (ERM2), hvor 

det er besluttet at føre fastkurspolitik overfor euroen, betyder det at 7,46 danske kroner skal 

modsvare omkring én euro (Nationalbanken, 2015). På daværende tidspunkt var flere europæiske 

landes økonomi usikker, men den danske økonomi og krone blev af mange udenlandske stater og 

investorer opfattet som en sikker valuta, hvor risikoen for tab var lav. Da der på daværende tidspunkt 

var mangel på sikre steder at placere penge, endte det med at efterspørgslen på danske kroner 

eksploderede. De mange udenlandske stater og investorer opkøbte for flere milliarder danske kroner, 

hvilket bevirkede at flere spekulanter startede på selvsamme. Spekulanterne håbede på at ved at øge 

efterspørgslen på danske kroner, ville kursen på kronen blive så stærk, at den danske Nationalbank 

blev nødsaget til at opgive fastkurspolitikken overfor euroen. Fordi Danmark har sin egen valuta, 

kunne Nationalbanken modsvare efterspørgslen ved at udstede tilsvarende danske kroner. Dermed 

solgte Nationalbanken danske kroner og opkøbte udenlandsk valuta.  

Konsekvensen blev at den danske valutareserve steg til historiske 737 milliarder kroner i februar 

2015. Ved at sælge danske kroner lykkedes det Nationalbanken at fastholde kursen overfor euroen, 

og nogen tid efter faldt efterspørgslen på danske kroner, hvor Nationalbanken modsat benyttede 

valutareserven til at opkøbe danske kroner (Skovgaard, 2015). 

 

Eksemplet er meget interessant i forhold til en decentraliseret blockchain. Havde den danske krone 

på daværende tidspunkt været decentraliseret, havde Nationalbanken ikke kunne fastholde kursen 

ved at udstede mere af valutaen. Dette fordi pengemængden er fastsat gennem koden og hermed ville 

kursen på valutaen være steget. Herved ville det være attraktivt for de danske opsparinger m.m., men 

det ville samtidig have haft store konsekvenser for landets konkurrenceevne. Med kursstigningen 

ville danske varer blive langt dyre for udlandet at købe, hvorfor dansk eksport ville falde. Modsat 

ville udenlandske varer blive billigere. Dette ville medføre en forværring af den danske 

betalingsbalance, ligesom den faldende efterspørgsel på danske varer ville bevirke en faldende 

beskæftigelse, hvilket kunne have ledt til en økonomisk recession. På vej i økonomisk recession vil 

spekulanterne formentlig begynde at sælge den danske kryptovaluta, hvorfor efterspørgslen ville 

falde og det samme ville kursen. Dermed ville vi opleve de modsatte effekter, hvor værdien af danske 

opsparinger ville falde, udenlandske varer ville blive dyre m.v. Det ville hermed være en meget 
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usikker periode at være borger i Danmark på, hvor værdien af ens opsparing, købekraft, huspris m.m. 

ville svinge drastisk indenfor få måneder. 

 

Konklusionen på baggrund af dette må være, at konsekvenserne ved en decentraliseret valuta er 

ukendte. Aldrig har verdenen set noget tilsvarende, hvorfor det må være at betragte som et af de 

største økonomiske tankeeksperimenter. Vi vil argumentere at i et stabilt land som Danmark, 

opvejer fordelene ved en centraliseret valuta, svaghederne. Med reference til Luhmann og Deutsch 

vil vi således argumentere, at fordelene ved centraliseret valuta, kombineret med den høje danske 

tillid til Nationalbanken, overgår de muligheder en decentraliseret valuta skaber. Vi anerkender 

samtidig, at vi ikke kender de fulde konsekvenser ved en decentraliseret valuta. Ligeledes har en 

decentraliseret valuta flere problemstillinger, som bør diskuteres. Vi anser det som værende meget 

risikabelt at have en valuta, hvor prisen udelukkende styres af efterspørgslen. Derfor er det 

forventeligt det vil føre til høj volatilitet og tilmed kan medføre direkte spekulation. Danskerne vil 

derfor ikke kunne være sikre på værdien af deres købekraft, pensionsopsparing m.m. 

 

10.3. Tillid i blockchainen 

 

I vores analyse har vi påvist, at blockchainen er afhængige af flere tillidsaspekter. Da dette er 

tilfældet, kan det ud fra teori af Deutsch og Luhmann udledes at hvis ikke brugerne har tillid til 

blockchainen, vil de ikke anvende teknologien. Såfremt der ikke er nogle brugere af blockchainen, 

vil blockchainens infrastruktur være usammenhængende jf. model 9.1, hvorfor blockchainen vil være 

værdiløs. I de følgende afsnit vil vi derfor diskutere, hvilke tillidsaspekter som er essentielle at 

opbygge og hvordan dette kan ske. 

 

10.3.1. Koden og udviklerne 

 

Vi anerkender at en af blockchainens store styrker er teknologiens evne til clearer transaktioner uden 

brug af en centralmodpart. Dette er under forudsætning af at den bagvedliggende kode fungerer (og 

at de regulatoriske udfordringer er løst). Der må, grundet vigtigheden af koden, derfor være en 

indirekte tillid til at koden fungere efter hensigten. Ved traditionel clearing kan brugeren henvende 
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sig til banken ved eventuelle fejl, men på en blockchain er ingen centrale instanser til at tage ansvar, 

hvorfor forbrugeren skal vide at den underliggende kode, som står for transaktionerne, fungerer 

hensigtsmæssigt. Ved blockchainclearing er tilliden til koden derfor essentiel. 

 

Det må antages at være et fåtal af brugere som kan læse og forstå koden bag blockchainen. Dermed 

er kendskabet, ifølge Deutsch og Luhmann lavt, hvilket gør det svært at opbygge tillid til koden. 

Teknologien skal dermed formå at opbygge et gensidig tillidsforhold til dens brugere uden at disse 

nødvendigvis kan forstå dette. En sammenlignelig problemstilling i samfundet er ved revision af 

regnskaber. Da vi ikke har mulighed for at besøge virksomhederne og kontrollere at de oplysninger, 

som er angivet i regnskabet, er korrekte, benytter vi uvildige eksperter som med deres underskrift, 

bekræfter at oplysningerne i er korrekte. Brugen af eksperter er derfor en metode til at skabe tillid 

til nogen eller noget hvor tillidsskabelse er svært. En løsning på blockchains tillidsproblem kan 

herved være at implementere en revisionsafdeling, som løbende reviderer teknologien, og 

accepterer/afviser nye potentielle udviklinger. Brugen af eksperter eliminerer dog ikke tilliden, da 

tillidsforholdet nu blot flyttes til revisorerne. 

 

Den samme diskussion er gældende ved den tillid det er nødvendigt at have til de få personer som 

udvikler koden. Hvordan kan blockchainen skabe tillid til at de overraskende få udviklere? Kan 

udviklerne ikke pludselig implementere en ny version, som gør det muligt at snyde blockchainen? 

Skal udviklerne under revision eller skal udviklingsteamet udvides til at omfatte flere tusinde?  I så 

fald hvem skal så stå for revisionen? Og hvem bestemmer egentlig hvilke udviklinger som er til 

blockchainens bedste? 

Udfordringen ved at skabe tillid til dette understreges af de processer som udviklerne benytter. 

Udviklingsideer og godkendelser sendes rundt mellem udviklerne per e-mail og netop en e-mail er 

forholdsvis nem at hacke, hvorfor en hacker i ond tro kan hacke de andre udvikleres mailkonti og 

dermed stemme for en opdatering, som ikke er til blockchainens bedste. Når udviklerne skal 

bestemme hvilke opdateringer som skal implementeres, er det også under stærkt pres fra minerne 

og børserne. Dette kan medføre at børser og minere begynder at bestikke udviklere til, at foretage 

visse opdateringer. Det skal bemærkes at denne proces er med udgangspunkt i bitcoins blockchain, 

men samme problemstilling vil være den samme på andre offentlige decentraliserede blockchains. 
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10.3.2. Minere og noder 

 

Blockchainen er afhængig af at minere og nodes udføre deres opgave, ligesom den er afhængig af 

brugere. Minerne får en belønning for deres arbejde i form af enten nye kryptovaluta eller 

transaktionsgebyrer. Dette rejser flere problematikker. En af de væsentlige diskussioner er hvilke 

effekter og indvirkninger en faldende kurs på kryptovaluta, har på minernes arbejde. Hvis den 

pågældende valuta over flere måneder gennemlever store kursfald, er det nærliggende at tro, at 

minerne vil stoppe med at mine nærværende kryptovaluta og i stedet mine en anden. Eller mere 

forsimplet; da blockchainen er så afhængig af minere, hvad er konsekvenserne så ved et faldende 

antal minere. 

 

Hvis det samlede antal minere, og den samlede CPU-kraft falder, vil teknologien nedsætte den 

fastsatte sværhedsgrad ved miningen. Derfor vil der stadig blive minet nye blokke indenfor 

tidsintervallet. Færre minerne vil dog forventeligt føre til højere transaktionsgebyrer, da 

konkurrencen er lav. 

 

En anden udfordring ved mining-systemet, som vi fremlagde i vores analyse, var prisen per 

transaktion. I analysen dokumenterede vi hvordan prisen per transaktion steg på bitcoins blockchain 

i de perioder, hvor der blev foretaget flest transaktioner. Som bruger er du ikke interesseret i at skulle 

betale en relativ højere pris for, at foretage en transaktion i spidsperioder, for der er vel netop en 

grund til, at visse perioder er spidsperioder. Derudover kan det også være i mineres interesse at 

undlade at mine. Fordi de ved at hvis der er mange ubekræftede transaktioner, vil nogle være villige 

til at betale et højere gebyr for at få gennemført en transaktion.  

 

Som vi allerede har påvist, er bitcoins mining primært drevet af tre store minere, som til tider 

besidder mere end 50% af den samlede CPU-kraft i netværket. Dette gør dem principielt i stand til 

at hacke blockchainen. Hvis antallet af minere falder, vil det øge sandsynligheden for at en uærlig 

miner overtager mere end 50% af CPU-kraften. Med denne argumentation udfordrer vi påstanden 

om at blockchainen er umulig at hacke. Det kan i hvert fald argumenteres at en ineffektiv blockchain 

vil være mulig at hacke. I en ineffektiv blockchain er blandt andet miningen centraliseret omkring få 
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minere. Dette endda uden at have inddraget de mange noder som vedligeholder hovedbogen 

frivilligt. Hvad sikre at de forskellige noder også vil agere noder i morgen? Det vil være oplagt at 

honorere hver node med et gebyr eller nye kryptovaluta, men dermed vil systemet blot blive dyrt for 

brugerne, hvilket selvfølgelig gør det mindre interessant at benytte systemet. Omvendt kan det 

antages at blockchainen vil blive mere sikkert, hvis der kommer flere noder til som følge af et 

incitamentssystem. 

 

Da minerne aflønnes med kryptovaluta kan en faldende pris på valutaen også medføre en faldende 

sikkerhed på blockchainen. Hvis prisen på kryptovaluta falder over en længere periode vil det være 

attraktivt for minerne at stoppe med at mine denne valuta og i stedet mine en anden. Hermed ville 

antallet af minere og CPU-kraft igen falde. 

 

Et interessant spørgsmål er dermed hvordan blockchainen kan sikre, at minerne og noderne også 

udføre deres opgave i morgen. En fremlagt løsning er at skifte konsensusmetoden til eksempelvis 

PoS. Dette kan afhjælpe flere problemstillinger såsom hacking, fordi det vil være dyre at overtage 

mere end 50% af mining-kapaciteten. Endog vil minerne ved PoS være eksponeret overfor 

kursudsving, fordi deres stake er fastlås på blockchainen. Det kan medføre at det er mindre attraktivt 

at mine og vedligeholde blockchains hvor blockchainens kryptovaluta oplever stor volatilitet. 

 

Teknologiens infrastruktur er der derfor baseret på at brugere, minere og noder alle har en form for 

gensidig tillid. Dette er netop vigtigt fordi systemet kun kan fungere effektivt hvis der er brugere som 

anvender systemet, og derved giver arbejde til hhv. minere og noder. Brugerne kan ende op med at 

få deres kryptvaluta låst fast på blockchainen såfremt incitamentet til at mine og agere node 

forsvinder. Herved kan brugerne ikke foretage transaktioner m.v. Tillidsforholdet i blockchainen kan 

derfor bedst beskrives som prisoner’s dilemma, dog hvor minerne har en fordel, da de er de eneste 

som kan agere konkurrerende overfor brugerne. 

 

Med ovenstående har vi diskuteret essentielle faktorer på blockchainen, hvor tillid er alt afgørende. 

Så hvorfor skulle Danmark vælge at overgå til blockchainclearing, hvor brugerne skal have tillid til 

flere uregulerede parter, fremfor den traditionelle finansielle sektor, hvor vi har tillid til regulerede 
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banker? Vi finder det påfaldende at ingen andre har rejst tilsvarende spørgsmål omkring tillid på 

blockchainen. 

 

10.4. Sikkerhed 

 

En af bankernes metoder til, at skabe tryghed for kunden er gennem bankgarantier. Hvis du 

uforsætligt mister dit dankort, bliver udsat for identitetstyveri eller lignede, og der bliver hævet på 

din konto, er bankerne behjælpelige og vil i visse tilfælde have garantier som sikre, at du får pengene 

retur. 

 

Sikkerheden på en blockchain er høj, såfremt det er muligt at memorerer sin private nøgle. Dog er 

det et fåtal som er født med fotografisk hukommelse og som kan huske sin private nøgle. Uden sin 

private nøgle er det ikke muligt at få adgang til sine kryptovaluta. Derfor er det vigtigt, at den private 

nøgle opbevares sikkert. 

 

I analysen finder vi at det ikke er muligt at opbevare sin private nøgle et 100% sikkert sted. En 

papirseddel kan brændes, en computer og smartphone kan gå i stykker, blive hacket, stjålet m.m. En 

nærliggende løsning vil være at oprette en privat- eller offentlig virksomhed, som har en backup af 

alle private nøgler. Men denne løsning kræver at brugeren har tillid til virksomheden. Derudover er 

der et problem med identificeringen. Den manglende identificering på en blockchain rejser flere 

juridiske spørgsmål om hvordan man ved hvilken bruger som har ret til at få udleveret den private 

nøgle. 

 

Et åbenlyst problem er hvad praksis er ved dødsfald. Hvis den eneste sikre måde at opbevare sin 

private nøgle, er i hukommelsen, vil dødsfald betyde, at ingen andre kan tilgå adresse og overføre det 

indestående til egen adresse. Hvis brugeren i stedet videregiver den private nøgle til andre, således 

de kan over aktiverne ved død, er det dog muligt for dem at stjæle alle aktiverne, inden døden 

indtræffer. Dermed er det muligt at ”snyde” brugeren og frarøve brugerens kryptovaluta. Smart 

contracts kan måske afhjælpe problemet. En smart contract kan eksekveres i det øjeblik brugeren 
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erklæres død. Når brugeren er erklæret død i et centralt register, vil smart contracten automatisk 

overføre hele balancen til andre adresser som er tilhørende den øvrige familie. 

 

Den en anden problemstilling indenfor sikkerheden, er hvordan fejl i transaktioner skal afhjælpes. 

Hvis en afsender sender pengene til en forkert adresse, hvem har så ansvaret? Dette kan f.eks. være 

i tilfælde hvor enten modtageren eller afsenderen har lavet en tastefejl eller forbyttet et tegn. Uden 

identificering og en betroet centralmodpart er det ikke muligt at finde modtageren af transaktionen, 

og forlange at vedkommende tilbagebetaler beløbet.  

Tilsvarende hvis modtageren har overdraget sin adresse til en anden. Afsenderen, som tidligere har 

lavet flere transaktioner til modtageren, sender derfor pengene til den adresse, som modtageren har 

videregivet. Hvem har ansvaret for dette? Disse problemstillinger åbner muligheder for, at den ene 

part kan være uærlig og snyde den anden part. Dermed endnu en juridisk og etisk problemstilling 

som er tæt sammenligneligt med spilteorien af Luhmann. 

 

10.5. Transparens, energi & scalability 

 

Igennem opgavens analyse afsnit, identificerede vi tre tekniske udfordringer som er forbundet med 

blockchainen: transparens, energi og scalability. Dette er tre udfordringer som teknologien skal løse 

såfremt den skal benyttes til clearing.  

 

Transparensen i blockchainen, betyder at hovedbogen ligger offentligt tilgængeligt, og som vi antager 

i analysen, er få personer interesseret i at dele deres kontoudtog med resten af verden. Det vil derfor 

være nødvendigt at udvikle teknologien, sådan at kontoudtog på alle adresser bliver 

fjernet/krypteret. En løsning på dette er dog ikke så ligetil fordi at hovedbogen er nødt til at være 

offentligt tilgængeligt således at minerne og noderne kan vedligeholde blockchainen. Alternativt kan 

hovedbogen ligge på en helt anden blockchain som kun visse noder og minere har adgang til, men 

herved opstår problemet igen om hvem som skal afgøre hvilke noder og minere som kan få denne 

adgang. Heri vil der være et betydeligt tillidsaspekt. 
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Scalability problemet betyder at blockchainen i øjeblikket ikke er i stand til at foretage nok 

transaktioner per sekund til at kunne bruges til clearing, sammenlignet med hhv. Dankortet, Visa og 

Mastercard. I relation til bitcoins blockchain, som kun kan håndtere 5 - 7 transaktioner per sekund, 

kan kapaciteten udvides ved at gå på kompromis med sværhedsgraden og det tidsinterval blokke 

mines i. Hvis koden ændres til at blokke mines hurtigere, vil inflationen stige fordi der oftere vil blive 

genereret nye bitcoins. Konsekvensen vil være at incitamentet for minerne vil forsvinde tidligere end 

forventet (år 2140), og værdien af bitcoins vil falde, under antagelse af at efterspørgslen er konstant. 

Nye blockchainteknologier og udviklinger, kommer med nye metoder og teknologier som jævnligt 

skubber grænsen for hvor mange transaktioner det er muligt at gennemfører per sekund på 

blockchainen. Dermed tror vi også at teknologiske udviklinger vil løse scalability problemet. 

 

Den sidste teknologiske begrænsning, som specielt vedrører bitcoin, er det høje energiforbrug. Der 

findes allerede flere løsninger på dette. For eksempel anvendelse af PoS i stedet for PoW, men skiftet 

af konsensusmetode vil ikke være en velanset løsning af de mange minere, som har kapital bundet 

op i den hardware som miner. Mining er blevet professionelt og mange har investeret mange penge 

i hardware, som effektivisere deres mining. Hvis konsensusmetoden ændres til PoS, hvor hardware 

spiller en meget mindre rolle, vil minerne formentlig føle sig uretfærdigt behandlet og derfor undlade 

at mine på denne blockchain. Hvis der skal oprettes en blockchain til clearing af transaktioner, skal 

det derfor overvejes nøje, hvilken konsensusmetode som skal benyttes.  

 

10.6. Private ’blockchains’? 

 

Santander Bank, Mærsk, IBM, R3-samarbejdet og flere andre virksomheder er begyndt at bruge, 

samt undersøge brugen af blockchain. Alle disse initiativer er private- og konsortiumblockchains 

(herefter private). Årsagen til dette er meget nærliggende. Med en privat blockchain kan mange af 

de ovenstående problemer løses fordi der ved en privat blockchain eksisterer en eller flere 

identificerbare ejere af blockchainen. 

 

Da det kun er udvalgte minere, noder og brugere, som kan få adgang til en privat blockchain, er det 

nemt at udføre KYC. Når en potentiel bruger søger adgang, vil ejeren af blockchainen kunne 
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verificere brugeren og tilknytte én specifik adresse til denne bruger, som brugeren efterfølgende ejer. 

Det bevirker at alle adresser på en privat blockchain er identificerbare, hvorfor det er muligt for 

ejeren af blockchainen at efterleve AML-direktivet. 

Reguleringsmæssigt er data, som opbevares på en blockchain at betragte som persondata. Dermed 

er data og transaktioner som ligger i blockchainens hovedbog i strid med GDPR-regulativet. 

Derudover kræves det i GDPR at brugerne kan kræve deres data slettet og/eller udleveret. Dertil må 

virksomhederne kun opbevare den nødvendige data for at udøve deres tjeneste. En privat blockchain 

efterlever dermed ikke GDPR-regulativet. Men da ejeren af blockchainen til hver en tid har adgang 

til mere end 50% af CPU-kraften kan ejeren omgøre, ændre og foretage nye transaktioner. Ejeren 

kan derfor altid slette og ændre eksisterende data i blockchainen, hvorved det er muligt at efterleve 

direktivet. 

 

Eksistensen af en ejer og ansvarshavende af blockchainen medfører at de sikkerhedsmæssige og 

tillidsmæssige problematikker vi har fremhævet i afsnit 9.2.3. Hvis blockchainens kode ikke fungerer 

korrekt og forsager fejl i transaktionerne kan brugere henvende sig til ejeren af blockchainen og 

forlange at fejlen bliver rettet. Eller hvis en bruger fejlagtigt sender pengene til en forkert adresse, så 

vil ejeren af blockchainen, hvis han finder det passende, kunne lave en modsatrettet transaktion fordi 

han besidder mere end 50% af CPU-kraften. 

 

Som vi argumenterede i afsnit 9.1, forudsætter en offentlig blockchain, at brugerne har tillid til 

blockchainens kode, udviklere m.m. På en privat blockchain er dette ikke nødvendigt, da det kun 

kræver at brugeren har tillid til ejeren af blockchainen. Brugeren behøver derfor ikke at have 

kendskab til koden for at skabe tilliden til den, som Deutsch og Luhmann foreskriver. I stedet skal 

brugeren ”blot” have tillid til ejeren af blockchainen.  

 

Af figur 5.1, fremgår det at en privat blockchain er centraliseret og med en lav transparens. Dette er 

fordi at det kun er ejeren af blockchainen, som kan udvælge minere og nodes, samt deltagere i 

blockchainen. Ligeledes er det kun de udvalgte noder og minere som kan læse i hovedbogen, og deres 

læserettigheder kan indskrænkes, således de kun har adgang til specifikke data i hovedbogen. 

Dermed løser en privat blockchain problemet med, at hovedbogen ligger offentligt tilgængeligt hvor 

alle kan læse dataene. 
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En sidste egenskab ved en privat blockchain vi vil fremhæve, er mængden af valuta på blockchainen. 

På offentlige blockchains er antallet af kryptovaluta som udgangspunkt fastlagt. I bitcoins kode står 

at der kun skabes 21 millioner bitcoins. På en privat blockchain kan ejeren ændre koden, og dermed 

kan mængden af kryptovaluta løbende tilpasses, altså kan ”pengemængden” tilpasses. Dette er 

interessant fordi det gør det muligt at fastholde en kurs overfor for eksempel den danske krone. Hvis 

ejeren af den private blockchain har besluttet af kursen overfor kronen skal være 1:1, så vil ejeren af 

blockchainen kunne holde kursen ved at øge/mindske udbuddet af kryptovaluta på blockchainen. 

Hvis kryptovalutaen bliver for stærk sammenlignet med kronen, vil ejeren kunne udbyde og sælge 

flere kryptovaluta og omvendt hvis kryptovalutaen bliver for svag i forhold til kronen. 

 

En privat blockchain har dermed flere egenskaber, som gør den interessant for virksomhederne. En 

privat blockchain kan på mange punkter sammenlignes med tilsvarende systemer som virksomheder 

og banker anvender i dag. Yderligere kan teknologien kombineres med smart contracts og kunstig 

intelligens, som kan være med til at forbedre teknologiens anvendelsesmuligheder. Dette er også en 

af årsagerne til at Santander Bank estimere at de kan spare 20 milliarder årligt (Fintech, 2015).  

Med blockchainteknologi kan bankerne standardisere deres systemer og dermed vil det være muligt 

at implementere AISP og PISP jf. PSD2. 

 

Når en privat blockchain muliggør alt dette, hvorfor er det så, at opgaven tager udgangspunkt i en 

offentlig blockchain? Ideologien bag blockchain var at fjerne den betroede centrale modpart og 

dermed eliminere tilliden. Som det fremgår tydeligt af ovenstående, vil det langt fra være gældende 

for en privat- og/eller konsortiumblockchain. Ved en centraliseret blockchain vil ejeren altid kunne 

få råderet over mere end 50% af CPU-kraften. Herved er der altid mulighed for at ændre eller slette 

data i hovedbogen, hvis der for eksempel er data ejeren ikke er tilfreds med. Ligesom brugere er 

meget eksponeret overfor risici, eksempelvis hvis den pågældende virksomhed går konkurs.  

En anden ideologi bag blockchain var at skabe en kryptovaluta som er nærmest umulig at hacke. Vi 

har allerede fremhævet at ejeren til hver en tid kan få mere end 50% af CPU-kraften og dermed hacke 

blockchainen. Hvis blockchainen er centraliseret, består den antageligt af færre antal minere og 

noder end en offentlig blockchain, hvorfor det vil være nemmere at hacke det begrænsede antal af 

computere som udgør blockchainen. 
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På baggrund af ovenstående anser vi derfor ikke en privat- eller konsortiumblockchain som værende 

en blockchain. Vi vil argumentere for, at når flere virksomheder skriver og udtaler at de arbejder med 

blockchainteknologi, så er det i virkeligheden blot en ny form for et privat netværk. 

Ideologien der skabte blockchain, var at skabe et decentraliseret system som fungerer uden tillid og 

tredjeparter og hvor alt data er transparent. En privat blockchain opfylder ingen af ovenstående. 
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11. KONKLUSION 

 

Blockchainteknologi og kryptovaluta, i særdeleshed bitcoin, er igennem de senere år blevet et meget 

omdiskuteret emne. Den ideologiske tankegang startede helt tilbage i 1980’erne, hvor den første 

digitalvaluta blev forsøgt udviklet. Ideologien var at skabe en decentraliseret valuta hvor det var 

muligt, at foretage billige og hurtige transaktioner på tværs af landegrænser uden brug af en 

centralmodpart. Dog løste 80’ernes digitalvaluta aldrig problemet om double-spending, hvorfor 

teknologierne aldrig blev en succes. I 2008 præsenterer Nakamoto kryptovalutaen bitcoin, på 

teknologien blockchain. Angiveligt skulle blockchainteknologien efterleve alle de ideologiske 

drømme som startede omkring 30 år tidligere. 

 

De hurtige og billige transaktioner, kombineret med en høj sikkerhed, medførte at mange 

internationale virksomheder begyndte at kigge nærmere på teknologien. I medierne trak teknologien 

flere overskrifter og mange eksperter, herunder den danske regering, har udråbt blockchainteknologi 

som en af de teknologier som potentielt kan revolutionere verden. 

 

I opgaven har vi analyseret teknologien og fremhævet styrker og svagheder. Vi har foruden hastighed 

og transaktionsomkostninger, fremhævet smart contracts og kunstig intelligens, som værende 

faktorer som kan gøre teknologien bredt anvendelig. Yderligere har vi belyst teknologiens nuværende 

tekniske begrænsninger og udfordringer. Herunder scalability, operationelle fejl og energiforbruget. 

Vores konklusion på dette er, at teknologien allerede har afhjulpet dele af problemerne, men at det 

samtidig er nødvendigt at teknologien udvikles yderligere, hvis den skal opnå en bred anvendelighed. 

 

Et af blockchainens helt store begrænsninger er reguleringen. Hvis blockchainteknologien 

nogensinde skal udbredes, skal den kunne efterleve reguleringen. På nuværende tidspunkt er det en 

stor begrænsning for teknologien, da den ikke er i stand til at efterleve hverken GDPR eller AML-

direktivet, som er fundamentale for samfundets eksistens. Uden en løsning på dette vil vi 

konkludere, at teknologien vil blive ulovliggjort. Der er dog flere virksomheder, som undersøger 

mulighederne for at finde en løsning på dette, men alle disse medføre andre ulemper, blandt andet 

en central enhed. 
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Ifølge ideologien er blockchainens vigtigste egenskaber at den skal være decentral og tillidsfri. Vi har 

derfor diskuteret fordelene og ulemperne ved en decentraliseret valuta. Dette har medført en længere 

diskussion af finans- og pengepolitik. Da verdenen aldrig har oplevet en decentraliseret valuta, bliver 

diskussionen hurtigt en ideologisk diskussion. Vi har dog påvist flere svagheder ved en 

decentraliseret valuta, hvor der ikke kan føres pengepolitik. Herunder høj volatilitet og manglende 

værktøjer til styring af de makroøkonomiske forhold. Vi vil derfor konkludere, at i en stabil økonomi, 

som den danske, hvor tilliden til Nationalbanken er høj, opvejer fordelene ved en decentraliseret 

valuta ikke ulemperne. 

Vi fandt yderligere, at blockchainen ikke er tillidsfri. Det bevirker at, fordi der ikke er nogle centrale 

modparter til at cleare transaktioner, skal brugeren derfor have tillid til det bagvedliggende, såsom 

koden, udviklerne, minerne, noderne og øvrige brugere. Vi har diskuteret om det er tænkeligt, at 

brugerne kan opbygge et tillidsforhold til disse, ud fra anerkendt teori. Det må alt andet lige, være 

mere attraktivt at have tillid til banker, som er under løbende revision og regulering, fremfor en kode, 

minere, noder og andre bruger, som udelukkende agerer efter egne interesser. 

 

I afsnit 6.3 bedømte vi de to clearingsystemer ud fra de fem parametre. Efter at have analyseret og 

diskuteret blockchainteknologien nærmere er vi kommet frem til hvad vi mener er en mere 

retvisende bedømmelse: 

 

 

Model 11.1: Ny bedømmelse af clearingsystemerne, kilde: egen tilvirkning 

 

Ud fra model 11.1 har vi vurderet blockchainteknologien til at være mindre sikker end først antaget. 

Yderligere er den påkrævede tillid fordelt på flere uregulerede interessenter, hvilket kan skabe en 

øget usikkerhed. Hvad angår pris og hastighed, har vi fundet en sammenhæng herimellem. Jo højere 
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pris brugere er villige til at betale, jo hurtigere bliver deres transaktioner behandlet. Tilmed stiger 

prisen i spidsperioder.  

 

Vi kan slutteligt konkludere blockchainteknologien stadig er ung og under udvikling. Vi ser at 

teknologien først må løse flere grundlæggende problemer før det er tænkeligt at teknologien kan 

finde anvendelse til clearing af overførsler og betalinger i Danmark. 
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12. PERSPEKTIVERING 

 

Opgavens problemformulering udfordrer den finansielle sektor og samfundets fundament. Når 

potentielt revolutionerede teknologi skabes, vil fortalerne for denne ofte modtage megen kritik, da 

det er svært at overskue potentialet. Et eksempel på dette er internettet, som Bill Gates, 

grundlægger af Microsoft, i et interview gav megen kritik. I interviewet udtalte han blandt andet 

om internettet: 

 

“Put newspapers and magazines out of business? It will never happen," og, 

"People say the Internet will replace stores. It will never happen." (Townsend, 2016). 

En anden interessant parallel kan drages til intranettet og internettet. Begge teknologier var 

banebrydende i 80’erne og 90’erne. Intranettet kan sammenlignes med en privat blockchain og 

internettet med en offentlig. Virksomheder var interesserede i at implementere de nye teknologier, 

men fordi mange troede, at der var for mange teknologiske udfordringer ved internettet, som ikke 

kunne løses, blev intranettet den teknologi som vandt frem. Yderligere var det svært for 

virksomheder at forstå hvorfor det var en fordel at forbinde virksomheden til omverdenen igennem 

internettet (BlockEra, 2018). 

 

Vi er derfor opmærksomme på, at vi med opgavens problemformulering har rakt hånden ind i en 

hvepserede, og med opgavens problemformulering har vi dermed stillet os forrest i køen for kritik, 

men vi synes det er nødvendigt at gøre for, at belyse teknologiens potentiale. 

 

Et særdeles interessant spørgsmål, som vi ikke har berørt i opgaven er, hvis det antages at en 

decentraliseret valuta, baseret på blockchainteknologi, i fremtiden skal erstatte den finansielle sektor 

hvem skal så stå for denne implementering? Kan en offentlig blockchain i det hele taget 

implementeres af en regering eller en centralbank uden af have karakter af en privat blockchain? 

Eller vil udbredelsen og implementeringen ske som en undergrundsøkonomi, som f.eks. bitcoin, som 

med tiden går fra at være en undergrundsøkonomi til, at være den førende økonomi? 
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Bilag 2: Forbedringsforslag fordelt på antallet af udviklere i bitcoin blockchainen 

 

Kilde: egen tilvirkning Data er hentet på www.GitHub.com 
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Bilag 4: Transaktionsgebyrer og ubekræftede transaktioner 
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