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> Blockkedje-analytiker (mm) på Svenska kraftnät

> Ger här min syn, inte myndighetens

> Myndigheten har ingen (ännu)

> Ger en mix av dö-säkra, o-säkra och spekulativa utsagor



Webbens evolution:

> Blockkedja utgör nytt lager infrastruktur lagd över internet

> Web1.0: spridning av Information: epost, webbsidor

> Web2.0: apparna, sociala media (internet+mobil telecom)

> Web3.0: överföring av Värden
Bred tolkning av ”Värden”



Blockkedjor, tokenisering och känslolivet
> Blockkedja väcker känslor, främst synen på privata nyckeln, 

egna ansvaret

> ”Deployed on Twitter, only”

> Se upp för prästerskapet!

> ”Det viktigaste som skett sen 1995”

> ”Det viktigaste som skett sen 1971”

> ”Det viktigaste som skett sen 1944”

> ”Det viktigaste som skett sen 1445”



De bredare aspekterna av blockkedja: 
> IP-teknologi (peer2peer)

> Kryptografi (hash, RSA)

> Nationalekonomi (vilka värden överförs, via 
vilka penningmängder?)

> Spelteori  (belöningssystem, BFT, ”Sybils”)

> Ideologi (nyckelhanteringen)



Övergripande trend: digitala tvillingar

> Global trend: analoga föremål, isht om de representerar värde, 
tenderar erhålla digital motsvarighet, s k digital twin

> Tokenisering (”andelisering”) utgör del av denna trend

> Krypto-ankare avser trovärdigt förbinda tvillingen med sin 
underliggande analoga vara eller tjänst



Vilka värden kan vi digitalisera?
> Grundvärdet är nog Tillit/Förtroende, som kan delas upp i :           

> Ekonomiskt värde

> Äkthetsvärde

> Spårbarhetsvärde

> Avtalsvärde

> Fullmaktsvärde/behörighetsvärde

> Beteendevärde

> EJ sanningsvärde!!



Hur kommunicerar vi över blockkedjan?

> 0xA781D6F0f5783D7371949
FD604530F65BCdbCE44

> Ae2tdPwUPEYvsi493XX839
gkitfSk9ZK6Y1g8ZoufKPZy2
J4xN3H7JNKQgd

> GAWVGVWM4EM7WXZST
RG3Z566AUI7iSDN63I45M7
CGI7W3ARU23AUFKVS

> Bc1qag7uff4xns9wlrdxs9rs9
wvtxfsshesdxlt8dj

> 4AngVJ2bYCDNgyMeCEcnN
JdZfvEPBimZF3divJBBgN4o
cpgGaTkK4L9iSdU3npxLDK
4hYGsiZyckfVRW5myQVL9D
dkeEqBC

> 0xA781D6F0f5783D7371949
FD604530F45B4dbCE44

> 1G65cDvXewNWcbVW3i8x7
83iWkfjmbYR3w



Vad är digitala tokens ?
> Konceptuellt INTE nytt. 

Analoga tokens har vi haft sen stenåldern: biljetter, körkort, 
passerkort, mynt, aktiebrev, amuletter

> Ett digitalt, unikt, representerat numrerbart värde inom ett ekosystem

> Trivs bäst på blockkedja (= ”bokföringssystem”)

> Har alltid en ägare

> Framgent blir tokens utbytbara mot varandra (”byter ekosystem”)

> Vi ser ökande ”värdefiering” (=representera digitalt) och ”andelisering” 
(=uppdelning i tokens) av analoga saker…

> Inget krav att ngn äger ”hela”. Delningsekonomi/Peer Economy/







Semantik: 
> Digital Andel

> Token

> Coin

> Digitalt värdepapper

> Voucher

> ….är fem namn för konceptuellt samma sak. Kontexten avgör.

Tokens delas in i:

-Security tokens (”aktier”)
-Payment tokens (”pengar”)
-Asset tokens (”anläggningstillgångar”)
-Utility tokens (”tjänster”)
-Enabler tokens (”möjliggörare)



Enabler tokens:

> Ether (ETH): ett operativsystem för smarta kontrakt 
(”programmerbara pengar”)

> Chainlink (LINK): föder de smarta kontrakten med ”nära-
realtids”information avs analoga världen: priser, väderdata, osv

> Viktig trend: DeFi



Fungibla (utbytbara) vs icke-fungibla
(specifika, oftast analoga) tillgångar i 
smarta kontrakt
> ERC20 för värdepapper, biljetter, olja, silver

> ERC721 för samlarföremål, konst, bostäder

> ERC1155 för Energy Web Forum

> ERC1888 (utökning av 1155) för GO/RECs



Exempel på smart kontrakt: royalty 
(http://myceliaformusic.org/)

> Användaren laddar ner från iTunes, betalar 

> Smarta kontraktet fördelar tokens på musikerna 

> (”Raka rör ned i löntagarnas fickor”) Alla har egna wallets

> Inga mellanhänder, flödet går mellan ytterändarna

> Hälften av alla möjliga pengar försvinner (45 BUSD skulle 
kunna vara 90 BUSD med tokenisering)

http://myceliaformusic.org/


Behöver förstå bättre:….Tokens på att 
uppfinna flygplanet: 
> Bröderna Wright säljer tokens för passagerarkilometer

> Pengarna bekostar uppfinningen Flygplan

> Alla som köpt tokens får flyga, eller säljer till andra som får flyga

> = Crowd funding

> Sålunda: Sälj skinnet, uppfinn geväret, skjut björnen



Två sätt att kravodla potatis:  
- ger likvärdig produkt (”fungibles”), 
- blandas i låda på Stora torget 
- varje token har tidsstämpel, återspeglar 
3 mån hållbarhet
> Erik get-gödslar

> Producerar 100 kg/säsong

> Ger ut 100 get-tokens

> Rolf får-gödslar

> Producerar 150 kg/säsong

> Ger ut 150 får-tokens



Hur går det för Erik och Rolf ?

> Alla potatisarna är likvärdiga, blandas. 

> Men den odlare vars token säljs gynnas

> Den odlare vars token inte säljs missgynnas

> Lika många tokens som potatisar, linjärt(?) avtagande.

> Nya potatisar, nya tokens

> Tokenmängden återspeglar fysiska mängden.



Kan potatisarna ursprungsmärkas ?

> Varje potatis ges märk-DNA, Erik för sina, Rolf för sina

> Märk-DNA:t hashas, läggs på blockkedjan

> Lägga potatisen i vatten, märk-DNAs löses ut, läses, hashen
jämförs med hashen på blockkedjan, ursprunget klarläggs



Kan potatisarna t o m individmärkas (non-
fungibles)?

> Varje potatis ges unikt kryptoankare, t ex märk-DNA, individ för 
individ

> Individinfo inuti märk-DNAt hashas, läggs på blockkedjan

> Lägg potatisen i vatten, märk-DNAs löses ut, läses, hashen
jämförs med hashen på blockkedjan, individen klarläggs



Vinodling på blockkedja: 
http://www.openvino.org/

> Sensoriska data samlas in (IoT)

> Arbetena ute i fält filmas (.mpeg, .jpeg)

> Bokföringen publiceras

> Allt läggs in på blockkedja

> Flaskorna säljs via tokens, just nu säljs MTB18

http://www.openvino.org/


Blockedjans roll i pantsättning av mark: 
> Uppfanns i Preussen år 1769, i spåren av Europeiska 

Sjuårskriget

> I Sverige är all mark uppdelad i fastigheter

> Registrering av markinnehav möjliggör systematisk 
pantsättning av u-ländernas nationalekonomier, dvs ger i 
förlängningen: 

> -> En effektivare lånemarknad 

> -> En effektivare kapitalmarknad 

> -> Mer investeringar



Konsthandel på blockkedja: Maecenas

> Auktionen genomförd 2018 
som smart contracts på 
ethereum

> Token kallas ART



Picasso såld 2020 via blockkedjan mha
IDON-tokens:



Energy Web Forum
> https://www.energyweb.org

> An energy-specific blockchain (10^8 token EWT), PoA, based on the 
Ethereum stack

> Energy Web Decentralized Operating System (EW-DOS) is an open-
source stack of decentralized software and standards—including the 
Energy Web Chain and various software development toolkits (SDKs)

> Energy Web Forum leder just nu, men konkurrerar med t ex 
Hyperledger Fabric (IBM, Oracle, mfl)

> 30+ medlemmar har valideringsnoder inom nätet: APG, TEPCO, 
Vestas, Vodafone, 50Herz, Elia,….

https://www.energyweb.org/


JV Elia (belgisk TSO) och EWF år 2020: 
”……Improving the tracking of green energy and services. In 2019, 
European renewable energy demand surpassed 500 terawatt-
hours (TWh), totalling more than half a billion guarantees of origin 
(GO). 

Logging the creation, ownership, and retirement of GOs with 
distributed ledger technology (DLT) will become more important as 
consumers seek green energy. This means applying the principle 
in near-real time to guarantee an effective match between green 
production and consumption……”

https://www.ecohz.com/press-releases/new-milestone-demand-for-renewable-electricity-surpasses-500-twh-in-europe/
https://www.energyweb.org/technology/toolkits/ew-origin/


Alla DLT:s har explorers, här är EWFs:

> https://explorer.energyweb.org/ Note to self : slå på 

> https://validators.energyweb.org/

> 10000kronorsfrågorna:
-är detta live ?

> -rymmer dessa även ursprungsmärkning? (ERC1888)

https://explorer.energyweb.org/
https://validators.energyweb.org/


Tokens för laddning av EV: ”Oslo2Rome”

> Fortums m fl bilresa från Oslo till Rom: laddning, tullar, 
parkering, moms(?)

> Ethereumbaserade tokens, 1 EUR, kontrakten fördelar mot rätt 
mottagare

> Appen: Share&Charge

> Slutsats: det gick att skapa EU-övergripande blockkedjebaserat 
betalsystem för EV 



Vad ger tokenisering för teknisk vinst?

> Ökad likviditet

> Snabbare och billigare transaktioner, automatiserat

> Transparens, spårbarhet visavi ägarskap. 

> Allt ”ägs”

> Ökad tillgänglighet, fragmentisering, omsättning ”24/7/365”

> Air-drops avser driva awareness/adoption



Vad gör tokenisering för samhällsvinst?

> Vi går från CeFi till DeFi (decentralised finance)

> Ökad demokratisering?
BTC stödjer inte påståendet.

> S k Yield farming (= det går återigen att ligga i fixed income, 
”vanlig hederlig ränta”). CeFi dvs fiat-systemet har noll ränta.



Blockkedjorna tenderar att prata med 
varandra: 

> Kryptografiskt svårt att gifta ihop ekosystem dvs att blanda 
tokens. 

> Viktiga ansatser till äktenskap: 
Cardano (token ADA), Polkadot (token DOT)

> Vi kommer att kunna byta 3 beteende-tokens från Vattenfall mot 
5 latte-tokens på lokala fiket



Hur stort är detta nu ?

> Summan av alla tokens har värdet strax under Sveriges BNP 
(0.5 trillion USD)   

> Maxtak (?): 500+ trillion USD (gissning!)

> Så, kan teoretiskt växa en faktor 1000 (således också gissning)



Viktig insikt: alla slags tokens….

> har en ägare

> representerar ngn form av värde, 

> kan omsättas i fiat-pengar, 

> kan utsättas för spekulation, stöld, osv.

> är förmögenhetsbildande 



Hur mkt är en Moai värd?

> 50 MSEK ? 
Eller 500 SEK 

> Marxistisk värdeteori säger 
50 MSEK. 

> Hur mkt är en token värd ? 
Dess produktionskostnad? 
Dess jämviktspris ?

> Jakten på vinnande 
ekosystem sätter priset på 
tokens?



Vilka vektorer samverkar, motverkar ?
A) Saker som pekar åt samma håll:
> Crowd-funding

> Internet of Things (IoT)

> Artificial intelligence (AI)

> Elbilar (EV, V2G)

> Gig-economy, unpaid-labour

> Shared economy

> Fractional ownership

> Facebook (token Libra)

> Fiat-systemets bräcklighet



Vilka vektorer ? forts 
B) Saker som pekar åt motsatt håll:

> GDPR

> Modern Monetary Theory (”chartalism”) MMT vs. permissionless

> Regulatorisk eftersläpning, i synnerhet beskattning
Är tokens värdepapper, råvaror eller valutor?
Vad gäller tvärsöver jurisdiktioner/landgränser/?

> Förmögenhetsdiskussionen, Gini, ”the one percent”



Token-vänliga länder: 

> Schweiz (”Crypto Valley”)

> Venezuela

> Nigeria

> Japan



Val av blockkedja:

> 1 Öppen blockkedja: ETH, ETC, LTC, BTC, etc

> 2a Sluten blockkedja: enskilda huvudmän bildar Privata 
blockkedjor för internt ekosystem 

> 2b Sluten blockkedja: Samarbetande organisationer, begränsat 
antal deltagare, bildar Konsortium-blockkedja

Troligen hamnar el-branschen i 2b.









Gott&Blandat, forts:
> Kommunala tjänster: Staden Zug (CH) har skapat eID: röstning, 

inbetalning av parkeringsböter – dock ej skatter !

> FoU: rådata läggs in i blockkedja

> Ansökningshandlingar, CV, betyg

> Ursprungsmärkning: mediciner, foder, ädelstenar

> Steemit (”facebook på blockkedja”)

> Basic attention token: som reklam fast tvärtom

> Triple-entry accounting: verifikationerna läggs in som tredje entry. 

> US Homeland Security lagrar sina videoströmmar 

> Journalism: säkra källor, säkra videoströmmar



Gott & Blandat bland tillämpningarna: 
> LegalFling https://legalfling.io/ lägger samtyckes-avtal på 

blockkedjan

> Vattenfall inför beteende-token, belönar miljöval

> Testamente formuleras som smart kontrakt, vid dödsfall + 
karenstid aktiveras scriptet

> Hus i Saigon säljs i miljarddelar.

> Mötesröstning: deltagarna måste inte delta IRL, de lämnar 
sina tokens istället

> Kommunobligationer på blockkedja skapar betalmedel.

https://legalfling.io/


Tillämpning: logistik/supply chains

> Alla ”hand-shakes” 
dokumenteras, signeras på 
individnivå

> SmartLog (ethereum), 
Maersk/IBM (bluemix), 
Provenance
(ursprungsmärkning), 
Tradelens (IBM)

> Används för mat, diamanter, 
sällsynta metaller…osv.



World Energy Council:

> Efter ”ledaren” Finans utpekas Elbranschen som ”tvåa”.

> Men vinglig Tvåa. 

> Regulatoriska svårigheter mer än tekniska

> Accelererar blockkedja utvecklingen mot förnybar, 
decentraliserad energiförsörjning?



Utvecklingskurvan: 



De nya teknologierna: 
> Artificial intelligence (AI)

> Augmented reality (AR)

> Blockchain (DLT)

> Drones

> Internet of things (IoT)

> Robots

> Virtual reality (VR)

> 3D printing

> 5G/6G



Är DLT kvantdator-säkert ?

Finns 3 kryptografiska delar:

> Hashen SHA256

> Mattepusslet

> Nyckelparet





Hur långt har DLT penetrerat hittills ?



Svensk nomenklatur, förslag till 
standardiseringen:

> Token = andel, stafettpinne, lånesticka

> Tokenization = andelisering, pollettisering



Asset tokens

> Deras roll, sannolikt, bara att vara förmögenhetsbildande.

> Möjligtvis även för sällanköp

> Bitcoin (BTC)



Internet of Things (IoT)
> Ford, Honda och GM prototypar blockkedjebaserat id-system. 

> Köparen kopplas till bilens id, läggs i blockkedjan.

> Transponder i bilen medger automatisk betalning av vägtull, 
bensin/el, parkering. Allt är kopplat end-to-end.

> Även underhållsdata, service-data, m m läggs i samma 
blockkedja, för hela life-cycle.

> Reservdelarna görs spårbara.

> Bilen kan låsas upp ”remote”.

> Datat är öppet, men det kan inte hackas.



Budgivning, kontraktsteckning: 



Episkt köp av pizza: 

”

“  I'll pay 10,000 bitcoins for a couple of pizzas.. like maybe 2 large ones so I have some left over for the next day. I like 
having left over pizza to nibble on later. You can make the pizza yourself and bring it to my house or order it for me from a 
delivery place, but what I'm aiming for is getting food delivered in exchange for bitcoins where I don't have to order or 
prepare it myself, kind of like ordering a 'breakfast platter' at a hotel or something, they just bring you something to eat and
you're happy!

I like things like onions, peppers, sausage, mushrooms, tomatoes, pepperoni, etc.. just standard stuff no weird fish topping 
or anything like that. I also like regular cheese pizzas which may be cheaper to prepare or otherwise acquire.

If you're interested please let me know and we can work out a deal.

Thanks,
Laszlo   ”



Kolla i realtid: 
https://www.etherchain.org/txs

> https://www.etherchain.org/txs

> https://bchain.info/LTC/ push

> https://www.blockchain.com/btc/blocks

> Rolig kurs: https://anders.com/blockchain/

https://www.etherchain.org/txs
https://bchain.info/LTC/
https://www.blockchain.com/btc/blocks
https://anders.com/blockchain/


Preliminära slutsatser avs användningen:
> blockkedja är inte frivilligt…. 

> a-priori digitala tillgångar passar på blockkedjan

> analoga tillgångar passar eg. inte på blockkedjan …. Däremot passar 
förvärvsprocessen av analoga tillgångar på blockkedjan

> alla 3e-partare bör vara nervösa. Se upp med Kodak-händelser

> blockkedje-communityn bör också vara nervös. 
Kommer andra kryptografiska lösningar för digitala värdebärare ? 3:e 
generationen = DLT och de är inte ”kedjor”

> delningsekonomi, crowd funding har samma vektor som blockkedja, delar av 
lagstiftningen (tex GDPR) har det inte.

> blockkedjan växer i vissa tillämpningar snabbare i U-länderna

> jag börjar svänga avs PoW



Hashens lustiga egenskaper:

> Pytteförändring i infilen ger helt ny utfil (hash)

> Det går inte att bakåtkonstruera infilen mha hashen. 
Information försvinner för gott pga termodynamikens 2:a lag.

> I praktiken har varje infil sin egen hash. 
I teorin delar oändligt många infiler samma hash, men det gör 
inget. Hashen är inte unik, bara tillräckligt sällsynt.





Blockkedjans problem i el-branschen
> Skalbarheten. Hastigheten (brutto 10 trx/s) är för låg för ngt 

meningsfullt i real-time

> PoW måste ersättas med ”moraliskt rätt” validering (PoS, PoA)

> Den underliggande produkten är trots allt analog, en vara, svårt att 
synka analoga flöden med digitala

> Aktörerna positiva, men lagstiftningen måste komma ikapp, just nu för 
”mkt vänta och se”. 
Digitala signaturer/kontrakt, GDPR. 
Avvaktar nya DIGG?

> Bristande volym-kunskaper, för få aktörer/utförare

> Branschen har för dålig risk/reward, initiativ belönas inte, ledarskap 
saknas



Viktig insikt om blockkedja: 
> Vi kan skicka 1 wordfiler till 25 mottagare och vi erhåller 26 

wordfiler i systemet

> Vi kan inte skicka 1 SEK till 25 mottagare och erhålla 26 SEK i 
systemet (Double Spend)

> Vi kan i Web3.0 skicka 1 SEK till 1 mottagare och behålla 1 
SEK i systemet

> Det som är dygd vid spridning av Information är problem vid 
överföring av Värde

> Bottom-line: DLT är ett bokföringssystem.



Vad är smarta kontrakt? (eg är de varken ”smarta” eller ”kontrakt”)

> Kod som exekveras inuti transaktioner lagda på blockkedja

> Exekveringen styrs av villkorsuppfyllnaden: IF, THEN, ELSE

> Mest kända kedja: Ethereum (token: ether, valutakod ETH)

> Koden exekveras synkront av alla uppkopplade datorer 
samtidigt, s k EVM och skapar, överför, respektive ”bränner” 
digitala tillgångar
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