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Säkerhet är i vår ryggrad
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 För ett säkrare och
tryggare samhälle

 Hjälper energibolag att
upptäcka hot och
anomalier i kritiska
nätverk

 Säkerhetsanalyser och
24/7-övervakning

Sectra Communications



Bitcoin är inget annat än en succé

 Från ingenstans till ett
marknadsvärde på över
en biljon SEK

 Tekniken kommer först, 
tillämpningarna följer

 Överlevt i princip allt
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Samma strömförbrukning som Schweiz!
Inte direkt gröna pengar

Nästan 1MWh per transaktion idag
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Kan vi plocka russinen ur kakan?
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Vad är en blockchain…egentligen?

 Ett sätt att nå konsensus

 Ungefär en databas…med några extra finesser
– Konsistens (data kan inte vara i konflikt)
– Öföränderlig (nya data kan bara läggas på slutet)
– Kanonisk (alla är överens om det som läggs till)
– Decentraliserad (behövs ingen centralnod)

 Bygger sin säkerhet på kryptografi
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Decentralisering

 Ingen single point of failure!

 Det finns ingen enskild auktoritet som kan sudda ut
dina tillgångar

 Kontohistoriken går inte att förfalska, så du behöver
inte lita på någon

 Men detta kostar!
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Utveckling är svårare

 Krävs stor noggrannhet vid utvecklingen, minsta bugg
kan få katastrofala följder

 Det finns inget “rulla tillbaka till förra versionen”

 Exempel: En bugg i ett Ethereum-kontrakt ledde till att
150 miljoner USD gick förlorade i juni 2016

Kostnader
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Incitament är svåra att bygga upp

 Bitcoin delar ut pengar till den som hjälper till att
gräva

 En blockchain blir obrukbar om den fylls av irrelevant 
data

 Hur motiverar man rätt information sparas och fel
information stängs ute?

 Går inte att “fixa” dåliga incitament i efterhand

Kostnader
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Skalning är svårt

 All data måste kopieras över till alla parter

 Detta ger stor overhead för dataöverföring, 
datalagring, verifiering etc.

Kostnader
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Hype

 Blockchain är ett modeord

 Viktigt att förstå vad ordet egentligen betyder

 Mycket fluff skrivs, men ofta utan förankring

 Modernisering är målet, inte blockchainisering.
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Rekommendationer

 Om din organisation är centraliserad…
– …kan du redan göra allt som en blockchain kan, men mycket

billigare

 Om din organisation är decentraliserad
– …är det troligt att du inte kvantifierat vilka single point of 

failure du har i ditt system

 I en decentraliserad värld finns inget “Du”



Blockchain är den näst
bästa lösningen för
varje givet problem
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Vad är en då blockchain bra för?

 Oföränderlighet

 Svårt att ändra regler

 Hög nivå av säkerhet

 Pengar!
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Sammanfattning

 Blockchain-teknik är
extremt intressant

 Bitcoin visar att det
fungerar

 Glöm dock inte tekniska
kostnaden

 Behöver du verkligen
decentralisering?
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