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Hva er blokkjedeteknologi og hvilke anvendelser kan 
det ha i offentlig forvaltning? 

Forelesning FINF 4011 -25.10.2018, Prof. emeritus Arild Jansen 

Stikkord 

• Hvorfor er dette blitt så «hot» 

• Blockchain, Bitcoin og cryptovaluta – begrepsavklaringer 

• Hva omfatter blokkjede-teknologien 

• Noen likheter og ulikheter med Internett

• Dagens og framtidige anvendelser 

Forelesninger kommer ikke til å diskutere de finansielle sidene ved cryptovalutaer

1

Bakgrunn og  motivasjon 

 Blokkjeder (med Bitcoin eller andre krypto-valutaer, f.eks. 
Ethereum ) kan framstå som et “internet av verdier”, et 
alternativt til de bestående (sentral)bank-styrte penge- og 
betalingssystemene vi baserer oss på i dag.

 Bitcoin, basert på blokkjede teknologien, med peer-to-
peer nettverk og konsensus-mekanismer tilbyr sikker 
identifisering  og autentisering av mange typer digitale 
“verdipapirer” mm.

 Bitcoin/blockchain teknologien(e)  er nå anerkjent i 
mange fagmiljøer, og kan bli en plattform (infrastruktur) for 
ulike typer anvendelser innen mange bruksområde

Blockchain kan revolusjonere hvordan du inngår avtaler og 
gjøre mellomledd overflødige

http://blogg.bisnode.no/.... Av Bård Lerberg 22. februar 2017

Noen påstander: 

 «Blockchain eller blokkjeder spås å være den neste 

teknologiske revolusjonen»

 «Blokkjedeteknologien er  banebrytende og har tiltrukket 

seg mye oppmerksomhet de seneste årene. Den kan sikre 

helsedataene dine og avskaffe sjefer, banker, børser og 

eiendomsmeglere. Unødvendige mellommenn skal bort, 

alt blir billigere. Teknologien bak Bitcoin kan til og med 

endre måten demokratiet vårt fungerer på (???)»

Noen flere avisoppslag :

Skal vinna ut bitcoin i Dale Fabrikker

Selskapet Kryptovault AS har inngått avtale om å leiga 10.000 m² i 

Dale Fabrikker for å etablera eit datasenter som skal vinna ut 

bitcoin

Bitcoin-utvinning på nedlagte Follum fabrikker :

Bitcoin-fabrikk bråker så mye at naboene har flyttet ut av 

soverommene sine: –---Norges største bitcoinselskap Kryptovault

produserer for millioner i uka på Follum, men risikerer å måtte 

stenge på grunn av støy og mangel på brukstillatelse.

Bitcoin for millioner

Kryptovault utvinner enorme mengder bitcoin flere steder i Norge 

for store asiatiske teknologiselskaper og har til sammen en 

ordrebok verdt rundt én milliard kroner, ifølge DN.
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Aftenposten 19. feb. 2016 

Her er maskinen som vil gjøre tillit overflødig

I en Bitcoin-blokkjede er det datakraft som er deltagernes 
innsatsfaktor. Som takk for innsatsen får bidragsyterne betalt i digital 
valuta. Denne svære hallen i Boden i Sverige består bare av maskiner 
som brukes til utvinne bitcoin. Legg merke til de svære viftene, som 
brukes til å ta unna varmen fra maskinene. 

Noen andre oppslag 

• Både Microsoft og IBM kaster seg med full tyngde inn i 
kampen om å spille en viktig rolle på blockchain-feltet. 

• Franske politikere tror blockchain-teknologi vil føre til 
tap av arbeidsplasser.

• Det britiske parlamentet vurderer om blockchain kan 
påvirke bankenes likviditet.

• EU-ledere prøver å få bedre oversikt over bitcoin-
aktivitet

 https://forskning.no/content/slik-virker-bitcoin

 http://www.ethereum.no/blog/hva-er-blockchain

• .

Noen sentrale begreper 

 Sentralisert, desentralisert og distribuert nettverk

 Peer-to-peer nettverksarkitektur

 Kryptografi and «hash» funksjoner 

 «Public key» versus «private key

 Blokkjede som en åpen distribuert database

 Bitcoin - blokkjeden

 Mining (utgravning av) bitcoin

Sentralisert vs desentralisert vs distribuert 

Opprinnelige skissen av (Baran 1964): alternative nettverksarkitekturer

Dageens
manfoldige
klient-tjener 
arkitekturer 
(eks. 
skytjenester) 

Google, 
Facebook
eller Apples 
drømme-
verden? 

Idealverden, 
slik mange 
ønsker å 
oppfatte 
Internett 

http://www.wired.com/2016/02/ibm-and-microsoft-will-let-you-roll-your-own-blockchain/
http://www.coindesk.com/french-politicians-job-loss-blockchain/
http://www.coindesk.com/uk-mp-argue-prudential-regulation-needed-for-blockchain-banks/
http://fortune.com/2016/02/03/bitcoin-europe-crackdown/
https://forskning.no/content/slik-virker-bitcoin
http://www.ethereum.no/blog/hva-er-blockchain
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Peer-to-peer nettverk 
Peer-to-peer (også kalt P2P eller likemannsnettverk) er en måte å 
organisere ressursdeling på i et datanett . I motsetning til en klient-
tjener formasjon der ressursen (fil, behandlingskraft, tjeneste) ligger 
hos en sentralt administrert serverprosess, vil ressursene i et P2P-nett 
ligge spredt på en eller flere lokalt administrerte klientprosesser. 

Peer-to-peer nettverk Eksempel på klient-tjener 
arkitektur

Kryptografi 
 Kryptografi er vitenskapen om matematiske (og språklige)

teknikker for å sikre informasjon mot innsyn eller modifikasjon, 
som oftest i forbindelse med kommunikasjon. 
 Egypt: Byttet ut hieroglyfer. Cæsar:  forflytte alle bokstavene et antall plasser. 

 Alan Turing (1944):  Kryptoanalyse vha første digitale datamaskinen, Colossus

 Symmetrisk kryptering: samme nøkkel både ved kryptering og 
dekryptering av data. 
 Krypteringsmetoden kan være meget sterk (ved > 128 biters nøkkel). 

Problemet er distribusjonen av nøkler til alle som trenger dem

 Asymmetrisk kryptering (offentlig nøkkel-kryptering). To nøkler, én 
privat (hemmelig) og én offentlig nøkkel. 
 Når Per sender en beskjed til Kari, brukes Karis offentlige nøkkel. Kari bruker så 

sin hemmelige nøkkelen til å dekryptere meldingen(som bare hun har)

Digital signatur og hash funksjoner  

 Digital signatur: Kari krypterer en melding med hemmelige 
nøkkel, kan alle (som har hennes offentlige nøkkel) 
dekryptere meldingen til lesbar tekst .
 Dersom meldingen faktisk er lesbar og gir mening, er Kari den eneste som kan 

ha signert meldingen. 

 Kryptografisk hash funksjon 
 En algoritme som produserer en «hash-verdi» (en tall-verdi) fra en sekvens av siffer 

(tall, tekst, bilder..) . En god «hash funksjon» gjør det i praksis umulig å gjenskape 
den opprinnelige sekvensen av siffer som hash-verdien er produsert fra. 

 A kryptografisk hash funksjon gjør det mulig å verifisere at en gitt sekvens av siffer
(f. eks. en digital underskrift) stemmer med en gitt hash verdi, men samtidig holde
den digital underskiften hemmelig ), sjøl om hash-verdien er kjent. 

Hva er en blokkjede
 En blokkjede (engelsk blockchain) er en distribuert database hvor 

hver node automatisk verifiserer endringer og tilføyelser som gjøres 
på noen av de andre nodene. 

 Den opprinnelige blokkjeden utgjør databasen for den elektroniske 
valutaen bitcoin. Siden bitcoin ble introdusert i 2009 har en rekke 
alternative blokkjeder blitt publisert eksperimentelt. 

 En blokkjede kan brukes som en digital, distribuert regnskapsbok
(eng. ledger) for økonomiske transaksjoner. En blokk inneholder et 
sett transaksjoner samt tidsstempel og hash-verdi som sikrer at 
blokken ikke kan endres uten at det oppdages. Neste blokk 
inneholder lenke til den foregående og dennes hash. 

 Hver blokk kopieres til alle noder i et nett slik at hver node 
inneholder alle blokkene. Det er derfor ikke behov for noen tiltrodd 
tredjepart som har ansvar for å godkjenne de økonomiske 
transaksjonene. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Colossus
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Illustrasjon av strukturen i en enkelt blokkjede
Bitcoin-nettverket,  en enkel forklaring 

Bitcoin-nettverket er et digitalt og desentralisert nettverk av blokkjeder. Det 
betyr at man kan overføre «bitcoin-penger» elektronisk direkte til en 
mottaker uten å måtte gå via en betalingsformidler, som en bank.

Bitcoin-nett er en åpen, digital regnskapsbok som holder oversikt over 
bitcoin-kontoer. Hvem som helst kan bidra til å klarere transaksjoner og holde 
nettverket oppdatert. Validering av bitcoin –blokker skjer ved mining.

DIGITAL SIGNERING

Til enhver bitcoin-konto finnes det en privat nøkkel (kode). Når man sender 
bitcoin fra en konto, benytter man den tilhørende private nøkkelen til å 
signere transaksjonen. Denne signaturen verifiseres i nettverket ved hjelp av 
det som kalles offentlig-nøkkel-kryptografi. Alle transaksjoner har en unik 
signatur, og det er ikke mulig å lage en gyldig signatur uten den private 
nøkken, som sikrer at kun personer med tilgang til den private nøkkelen kan 
disponere en konto.

TRANSAKSJONSKJEDE

For å hindre «svindel» loggføres transaksjonshistorikken til samtlige bitcoin. 
Denne loggen danner en transaksjonskjede og utgjør regnskapet i Bitcoin. 

Blockchain technology – an definisjon 
Noe nedkortet – hentet fra Wikipedia 

Blockchain,[1][2][3] originally block chain,[4][5] is a growing list of records, called 
blocks, which are linked using cryptography.[1][6] Each block contains a 
cryptographic hash of the previous block,[6] a timestamp, and transaction data 

By design, a blockchain is resistant to modification of the data. It is "an open, 
distributed ledger that can record transactions between two parties efficiently 
and in a verifiable and permanent way".[7] For use as a distributed ledger, a 
blockchain is typically managed by a peer-to-peer network collectively 
adhering to a protocol for inter-node communication and validating new 
blocks. Once recorded, the data in any given block cannot be altered 
retroactively without alteration of all subsequent blocks, which requires 
consensus of the network majority. Although blockchain records are not 
unalterable, blockchains may be considered secure by design. 

Decentralized consensus has therefore been claimed with a blockchain.[8

Blockchain was invented by Satoshi Nakamoto in 2008 to serve as the public 
transaction ledger of the cryptocurrency bitcoin.[

Bitcoin – valutaen 
 Bitcoin er en form for digital valuta bygget på en idé formulert av 

Satoshi Nakamoto i oktober 2008, og bitcoin ble utvikling i et 
desentralisert nettverk fri fra sentralbank fra januar 2009.Navnet 
refererer til åpen kildekode-programvaren der et peer-to-peer-
nettverk kan handle med bitcoin uten tredjepart. Bitcoin er den 
første implementering av en blokkjede og «kryptovaluta». Den 
totale bitcoin-økonomien ble 18. november 2012 verdsatt til 
122 252 993 USD (95 780 478 EUR). 16. mars 2016 var verdien økt til 
6,3 milliarder USD (5,7 milliarder EUR) [6] Kursoppgangen fortsatte til 
desember 2017 før en sterk korreksjon over nyåret, før prisen 
stabiliserte seg rundt 6 000 USD per bitcoin, eller 100 milliarder USD 
medio 2018. 

 http://www.nyttnorge.com/spennende-bitcoin-til-himmels-og-tilbake.html

(Disse tallene er ikke helt oppdaterte ) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain#cite_note-te20151031-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain#cite_note-fortune20160515-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain#cite_note-nyt20160521-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain#cite_note-primer-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain#cite_note-obmh-5
https://en.wikipedia.org/wiki/Record_(computer_science)
https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptography
https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain#cite_note-te20151031-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain#cite_note-cryptocurrencytech-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_hash_function
https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain#cite_note-cryptocurrencytech-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Trusted_timestamping
https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_ledger
https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain#cite_note-hbr201701-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Ledger
https://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
https://en.wikipedia.org/wiki/Protocol_(communication)
https://en.wikipedia.org/wiki/Secure_by_design
https://en.wikipedia.org/wiki/Decentralized
https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain#cite_note-decapp-8
https://en.wikipedia.org/wiki/Satoshi_Nakamoto
https://en.wikipedia.org/wiki/Ledger
https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency
https://en.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain#cite_note-te20151031-1
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85pen_kildekode
https://no.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
https://no.wikipedia.org/wiki/Bitcoin#cite_note-6
http://www.nyttnorge.com/spennende-bitcoin-til-himmels-og-tilbake.html
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Mining – «utgraving av Bitcoin»  En enkel Oppskrift: 
Først trenger du en “Bitcoin wallet” eller "Bitcoin lommebok". Gå til 
http://www.bitcoin.org, last ned Bitcoin-klienten for ditt operativsystem og installer 
det. Klienten vil da begynne å laste ned blockchain som er ca. 6GB med data. Når 
klienten er oppdatert, klikk "Ny" for å få wallet- eller lommebok-adressen. Det vil 
være en lang sekvens av bokstaver og tall. Sørg for at du har en kopi av wallet.dat
filen på en minnepinne, ta ut en utskrift og oppbevar den på et trygt sted. Det er 
nemlig slik at hvis datamaskinen din krasjer og du ikke har en kopi av wallet.dat filen, 
vil du miste alle dine Bitcoins (uten at noen andre får tilgang på disse Bitcoins)

Nå når du har en wallet/lommebok og klienten, bli da med i en pool som er en 
gruppe som kombinerer eller legger sammen sin datakraft for å mine mer enn de ville 
klart alene. Grunnen til at du bør gå inn i en pool er at Bitcoins er tildelt i blokker, 
vanligvis 50 om gangen, og med mindre du er ekstremt heldig vil du ikke få noen av 
disse Bitcoins. I en pool får du relativt sett mindre og enklere algoritmer å løse og det 
kombinerte arbeidet i poolen gjør det mer sannsynlig at du vil være med på å løse 
større algoritmer og tjene de Bitcoins som er spredt ut over hele poolen, og her gjør 
du ditt bidrag. 

Dagens metode for utgraving av Bitcoin er meget kapasitets- og tidskrevene, og vil 
sikkert bli forbedret , men hvordan vet vi ikke 

Bitcoin-blokkjeden versus andre typer blokkjeder

 Bitcoin, som den første «blokkjede-valutaen, er åpen og 
tilgjengelig for alle (permissionless, or public), og sikret 
gjennom «proof –of-work», 
 Datakraften som kreves i mining –prosssen er meget stor og voksende 

 Antall Bitcoins (i en blokkjede) er begrensed, men det kan lages grener (forks)

 Det er etablert en rekke alternative cryptovaluater , den 
mest kjente er Ethereum, som kan understøtte mer 
funksjonalitet (f. eks. smarte kontrakter )

 Det er også etablert lukkede og /eller private blokkjeder, 
som da forutsetter er form for sentral kontroll, men som 
fortsatt kan være åpne for alle .
 For disse typer blokkjeder vil validerings- og verifikasjonsprosessene 

værelangt mindre ressurskrevende. 

Åpne og lukkede blokkjeder
Public or private, permissioned or permissionless

Økonomiske muligheter ved Blokkjede-teknologien 

 Hvordan tilby tillit i en desentralisert struktur 
 Ofte må tillit baseres på en tiltrodd (sentral) tredjepart (TTP), f. eks. 

banksystemet, matrikkelen/tinglysningssystemet, digitale sertifikat-forvaltere..

 Mange land mangler TTP’er , f.eks. ved korrupsjon eller svak felles infrastruktur

 Blokkjeder kan tilby verifikasjon, integritet og autensitet uten TTP
gjennom åpenhet og innsyn for alle. 
 Alle berørte parter til en transaksjon kan se og verifisere denne. 

 Historien bevares i sin helhet og er tilgjengelig for alle. Intet kan slettes. 

 En lovende industriell anvendelsesområde er logistikk-styring, ved f. 
eks at alle data om en varetransport blir lagret i blokkjeden
 Alle varer er entydig identifisert i den distribuerte kjeden: hver enkelt

transaksjon bli verifisert, tidsstemplet og kryptert i en transparent prosess.

 Tilsvarende, offentlig sektor anvendelses kan bli journalen/arkivene, 
eiendomsdata/skjøter/tinglysningsdokumenter

Mange av disse anvendelser kan baseres på «permissioned» blokkjeder

http://www.bitcoin.org/
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Hype eller  grunnlag for «optimisme/potensiale 
 Often referred to as “the Internet of Value”, blockchains also hold the key 

to integrating other emerging technologies identified by the G20‟s 
Blueprint for Innovative Growth [..]..”

 Since blockchain technologies promise to be the glue for G20 countries , they 
must take the lead in forging effective regulatory synergies for blockchain …

 World Bank Requests for Information for Blockchain Services:

 WBG expects to develop use cases and develop proofs of concept for new approaches and ideas

 The European Commission has opened a 500.000 € call for proposals to set-up a 
European Expertise Hub on Blockchain and Distributed Ledger Technologies
 The EU Commission is looking at blockchain with the objective of setting the right conditions for an 

open, innovative, trustworthy, transparent EU law compliant transactional environment

 Use in Supply Chain and Logistics:

 IBM and Maersk intend to work with a network of shippers, freight forwarders, ocean 
carriers, ports and customs authorities to build the new global trade digitization 
solution, which is expected to go into production later this year

 Trust is a fundamental element embodied in Blockchain adoption

Kan  blokkjede-teknologien utgjøre  en informasjonsinfrastruktur? 

Eksempler fra USA 

US General Services Administration (GSA) Emerging Citizen Technology –
Blockchain. Federal agencies are eager to better evaluate and adopt 
distributed ledger technologies (like blockchain) that use encryption and 
coding to improve transparency, efficiency and trust in information sharing. 
Blockchain use cases that agencies submit for exploration touch many parts 
and processes of an organization, including:
 Financial management
 Procurement
 IT asset and supply chain management
 Smart contracts
 Patents, Trademarks Copyrights, Royalties
 Government issued credentials like visas, passports, SSN and birth 

certificates
 Federal personnel workforce data
 Federal assistance and foreign aid delivery

Hva karakteriserer en informasjonsinfrastruktur 

 Åpen, dvs. ikke lukket – og felles for alle

 alle spesifikasjoner, grensesnitt mm er tilgjengelig og dokumentert , f 
eks. Internett, men ikke Apple eller Facebook plattformene)

 Standardisert – ofte lagdelt og modularisert

 Gir større fleksibilitet og kan endringsdyktighet 

 Muliggjørende (enabling)  plattform for ulike anvendelser og 
bruksmåter

 Svært viktig for innovasjoner 

 Gjennomsiktig (transparent): alle behandles likt 

 Lang levetid – bygger på installert base (evigvarende?)
 Kan ikke (uten videre) glemme fortida.

 Sosio-teknisk konstruksjon 

 Omfatter tekniske, organisatoriske, økonomiske og sosiale faktorer 

I hvilken grad kan vi si at blokjeden oppfylles disse kravene ??

Noen sentrale prinsipper
for bygging av Internett  

 Lagdeling :
 Programmene er delt i vertikale lag som bygger på hverandre, 

men utveksler data gjennom enkle formater
 Eks. E-post (SMTP) bygger på TCP, som  bygger på IP,…

 Modularisering
 Funksjoner og tjenester atskilles i programmer som arbeider 

selvstendig 
 Eks: e-post, filoverføring og WWW er helt adskilte 

tjenester

 Minimumsløsninger
 Hver tjeneste er så enkel som mulig

 Ende-til-ende løsninger 
 Minimal funksjonalitet i nettverket (infrastrukturen) 

 Hva er motargumentene (ulempene) ved disse prinsippene
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Eksemepl på enkel lagdeling 

«Enkelt å bygge nye etasjer –
eller tilleggsrom

Bygg modulært – etter enkle grunnprinsipper 

«Uendelige» muligheter og variasjoner, forutsatt at 
grensesnitts-regler overholdes  

Internett arkitektur-prinsipper - TCP/IP-modellen 

..

TCP
IP  

Det fysiske Nettet, 
f.eks WI-FI, 3G, 4G, 

Bruker-tjenester, eks.
epost, www, sosiale medier 
,… 

 Lagdelt og modularisert
 Vekt på enkelhet, 

minimal funksjonalitet 
og standarder

 Fleksibelt med 
veldefinere grensnitt, 
tjenestekvalitet og 
funksjonalitet

 Skille mellom protokoll 
og tjeneste.

Er dagens blokkjede-teknologi arkitektur lagdelt
og modulær?   

I dag bare delevis strengt lagdelt og modulert, men dette  endre 
seg løpende : nye sikkerhetsmekanismer 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=tkn32xuWOZtinM&tbnid=PIym8D_rSnju7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://boligabc.no/ordliste/?c%3DL&ei=GNb-U_jQF4aCPfDBgbgK&bvm=bv.74035653,d.d2s&psig=AFQjCNFZ2hpIFbShU5r9WK_ZELQlbqLYzw&ust=1409296244967047
https://www.google.no/imgres?imgurl=http://nrksuper.no/super/files/2012/02/Lego.jpg&imgrefurl=http://nrksuper.no/super/blog/tag/radio-super/page/4/&docid=YSFLAGrAXiwfzM&tbnid=YS6klPdxIjoR8M&w=586&h=287&ei=p9P-U6XLAcm-O8GZgKgO&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c
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Noen utfordringer 

 Tekniske utfordringer, knyttet til standardisering versus 
mangfold og innovasjon, kapasitetsproblemene, 
sikkerheten i «permissioned» blokkjeder,, 

 Organisatoriske utfordringer: f.eks.  hvordan kan det 
etableres tillitsbaserte og lite byråkratiske styringsformer 
for ulike typer blokkjeder og cryptovalutaer

 Økonomiske, både knyttet til kostander ved utvikling /drift 
av blokkjedene, men også valutamessige sider spørsmål (og 
i hvor stor grad skjuler cryptovalutaer svarte økonomier?) 

 Institusjonelle: Er blokkjedenes distribuerte «maktstruktur» 
en trussel mot etablerte institusjoner, f. eks. 
finanssektoren 


