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Sammanfattning 

Blockkedjeteknik är en trendig och omdiskuterad teknik som både hyllas och sägs 
kunna komma att revolutionera samhället. Samtidigt avvisas tekniken som en 
överskattad hajp av dess kritiker. Syftet med detta examenarbete är att beskriva 
grunderna i blockkedjetekniken och att lyfta fram var inom SSAB den potentiellt 
skulle kunna komma till nytta. Två givna avgränsade områden (valsning och 
logistikdelen ”slutprodukt till kund”) utvärderas också utifrån perspektivet hur 
blockkedjeteknik där skulle kunna tillgodose SSABs aktuella behov. 

En litteraturstudie ligger till grund för beskrivningen av blockkedjetekniken. De två 
givna avgränsade områdena är utvärderade utifrån blockkedjeteknikens egenskaper 
identifierade i litteraturstudien och de behov som identifierats inom respektive givna 
område. 

Resultatet är att blockkedjetekniken är i en utvecklingsfas och måste mogna innan 
den kan appliceras fullt ut. De eventuella blockkedjelösningar som rekommenderas i 
examensarbetet är av så kallad privat och begränsad karaktär. En publik obegränsad 
blockkedja bedöms inte vara nödvändig då de aktörer som skulle använda 
blockkedjan är begränsade i antal och alla kan antas ha incitament för att anses som 
pålitliga. 

De identifierade områdena inom SSAB som lyfts fram som lämpliga för en 
blockkedjelösning är logistikkedjan och produktdata. En blockkedjelösning för de 
involverade aktörerna i logistikkedjan skulle innebära en ökad spårbarhet och 
transparens, samt skapa förutsättningar för optimering av processer genom delning 
av data mellan de olika aktörerna. En blockkedjelösning för produktdata är av mer 
visionär karaktär och de fördelar en sådan lösning skulle innebära är även här 
spårbarhet och transparens med effekter som skulle kunna skapa rättvisare handel 
och effektivare återbruk eller återvinning. 

Resultatet av utvärderingen av det givna avgränsade området valsning är att en 
blockkedjelösning inte är aktuell då behovet av produktspårbarhet är internt. En 
internt distribuerad databas, tekniken som blockkedjan bygger på, kan enklare 
tillmötesgå detta behov. 

Resultatet av utvärderingen av den givna avgränsade logistikdelen slutprodukt till 
kund är en ökad spårbarhet, transparens och skapar förutsättningar för optimering av 
processer genom delning av data mellan de olika aktörerna. 

En av de största utmaningarna är att få till det viktiga samarbete som är en 
förutsättning i den gemensamma distribuerade tekniklösning som blockkedjan är. 
Blockkedjans potential uppnås av synergier mellan företag och att de involverade 
aktörerna enskilt kan dra nytta av de fördelar som uppstår. 

Nyckelord: Blockkedjeteknik, stålindustri, produktion, logistik 

  



 

 

Abstract 

Blockchain is a trendy and controversial technology that is both praised and said to 
revolutionize society. At the same time the technology is rejected as an overestimated 
hype by its critics. The aim of this master thesis is to describe the basics of the 
blockchain technology and to highlight where within SSAB it could potentially be of 
benefit. Two given defined areas (rolling and the logistics part "end product to 
customer") are also evaluated from the perspective of how blockchain technology 
could meet SSAB's current needs. 

A literature study is the basis for the description of the blockchain technology. The 
two given defined areas are assessed based on the characteristics of the blockchain 
technology identified in the literature study and the needs identified in each area. 

The result is that the blockchain technology is in a development phase and must 
mature before it can be fully applied. The possible blockchain solutions that are 
recommended in the master thesis are of so-called private and limited character. A 
public unlimited blockchain is not considered necessary because the users of the 
presumed blockchain are limited in number and everyone can be assumed (to have 
incentives) to be considered reliable. 

The identified areas within SSAB that are suitable for blockchain solutions are the 
logistics and product data. A blockchain solution for the involved companies in the 
logistics would mean increased traceability and transparency, and create conditions 
for optimizing processes by sharing data between the companies. A blockchain 
solution for product data is of a more visionary character and the advantages that 
such a solution would entail are also traceability and transparency with effects that 
could create fairer trade and more efficient recycling or remanufacturing. 

The outcome of the evaluation of the given defined area rolling is that a blockchain 
solution is not suitable when the need for product traceability is internal. An internal 
distributed database, the technology on which the blockchain is based, can more 
easily meet this need. 

The result of the evaluation of the given delimited logistics part of the end product to 
the customer is an increased traceability and transparency, and create the conditions 
for optimizing processes by sharing data between the different companies. 

One of the biggest challenges is to achieve the important collaboration that is a 
necessity in a cooperatively distributed technology solution that the blockchain is. The 
potential of the blockchain is achieved by synergies between companies and that the 
actors involved can take advantage of the benefits that arise. 

Keywords: Blockchain technology, steel industry, production, logistics 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Blockkedjeteknik börjar bli ett välkänt begrepp men hur många förstår egentligen vad 
det är? Den sägs komma att revolutionera flertalet samhällssektorer, såsom finans, 
logistik, industri och sjukvård men hur? Jag fastnade för denna tekniska innovation 
och framförallt för vad den sägs kunna åstadkomma. Hur en decentralisering är 
möjlig och hur det förtroende och den tillit som vi har till flertalet mellanhänder, 
såsom banker, sägs kunna ersättas. Hur digitala tillgångar kan autentiseras, 
äganderätter säkerställas och arkiveras digitalt och inte minst all pappersexercis, i 
form av kontrakt, certifikat, kvitton mm, nu kan digitaliseras med hjälp av 
blockkedjeteknik. 

I grunden så är blockkedjetekniken ett sätt att lagra data i en databas. Lagringen till 
databasen sker blockvis och varje tillfört block läggs till sekventiellt och med en 
hänvisning/länk till föregående block. Blockkedjan är decentraliserad och 
distribuerad över det nätverk som ingår i blockkedjan. 

Inom stålindustrin så finns det områden som kan tänka sig ha användning av 
blockkedjeteknik. I produktionen går varje plåt igenom ett antal behandlingar som 
genererar data. Data som skulle kunna läggas till i en blockkedja för att öka 
spårbarheten. Det kan också vara ett sätt för kunden att få information så som 
certifikat om plåten på ett säkert sätt. Inom logistiken så hanteras produkterna av 
flertalet olika aktörer och produkternas tillhörande data skulle kunna digitaliseras och 
hanteras av en blockkedja för att öka spårbarheten och minska dokumenthanteringen. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med examenarbetet är att skapa ett underlag åt SSAB som beskriver 
blockkedjeteknikens grunder så att de får en god uppfattning om ämnet, hur den kan 
komma att användas i deras verksamhet och mer konkret inom vilka områden av 
verksamheten detta skulle kunna tänkas ske. Syftet är även att undersöka och 
utvärdera om blockkedjetekniken skulle kunna användas inom de givna områdena, 
valsning och logistikdelen slutprodukt till kund. 

 

1.3 Problemformulering 

Baserat på syftet med examensarbetet så är problemformuleringarna följande: 

 Hur kan blockkedjetekniken komma att användas i SSABs verksamhet? 

 Inom vilka av SSABs verksamhetsområden är blockkedjetekniken lämplig? 

 Vilka behov tillgodoser en eventuell implementering av blockkedjeteknik inom 
de givna områdena, valsning och logistikdelen slutprodukt till kund? 

 Vilka fördelar/nackdelar skulle respektive implementering medföra? 
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1.4 Metod 

En systematisk litteraturstudie ligger till grund för beskrivningen av 
blockkedjetekniken samt implementeringsförslagen. Litteratursökningen har utförts 
på KTH-bibliotekets söktjänst PRIMO och Google med nyckelordet 
blockkedja/blockchain men även angränsande termer. Ett noggrant urval av artiklar, 
böcker, vitböcker (white paper) samt elektroniska dokument har gjorts och de mest 
relevanta har använts som teoribas för examensarbetet. 

En generell beskrivning av SSABs verksamhet, med fokus på produktion och logistik, 
har formats genom samtal med Carl-Henrik Wallin, chef systemutveckling, och Orhan 
Gafurovic, i kombination med publicerat material på SSABs hemsida. 

 

1.5 Avgränsningar 

Fokus i examensarbetet har lagts på att skapa ett relevant innehåll för SSAB. Som 
med de flesta tekniska lösningar så förekommer det inte en universell blockkedja utan 
det är upp till utvecklarna för respektive blockkedja att forma den så att den uppfyller 
de specifika behov som de behöver tillgodose. Således har blockkedjetekniken och de 
vanligast förekommande grundbeståndsdelarna beskrivits generellt i examensarbetet. 

En implementeringsmodell med Hyperledger Composer (Hyperledger Composer, 
2019) har tagits fram för att visualisera hur en praktisk tillämpning av en blockkedja 
skulle kunna se ut för logistikverksamheten. Modellen använder sig av en blockkedja, 
men saknar många av de vitala funktioner som en fullt utvecklad blockkedja behöver. 
Modellen ska således inte ses som en komplett blockkedjelösning. 

 

1.6 Examenarbetets disposition 

Examensarbetet är uppdelat i två delar. Den första delen är en litteraturstudie som 
beskriver de bakomliggande tekniska lösningarna i en blockkedja. Tekniska lösningar 
är betydelsefulla för att kunna skapa de egenskaper, såsom distribuerad, 
decentraliserad, oföränderlig, pålitlig och krypterad, som är karaktäristiska för en 
blockkedja. I den andra delen beskrivs två förslag på verksamhetsområden inom 
SSAB som anses lämpliga för en blockkedja, en utvärdering av de två givna områdena, 
valsning och logistikdelen från slutprodukt till kund samt ett framtaget konceptuellt 
exempel av en blockkedjelösning skapad med Hyperledger Composer. 
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2 Litteraturstudie - Blockkedjeteknik 

För att ge en bakgrund kommer blockkedjeteknikens historia och dess utveckling 
beskrivas inledningsvis. Därnäst beskrivs de vanligast förekommande 
grundbeståndsdelarna i en blockkedja och hur blockkedjans karaktär och funktion 
ändras beroende på hur systemarkitekturen utformas och vilka eventuella 
begränsningar som tillämpas i den. 

 

2.1 Historia 

Det är nästintill omöjligt att beskriva blockkedjetekniken utan att nämna 
kryptovalutor. Kryptovalutor kan ha varit den första allmänt kända tillämpningen av 
blockkedjeteknik men andra tillämpningar av blockkedjetekniken finns inom flera 
olika branscher. Precis som kryptovalutor bygger på blockkedjeteknik, så bygger 
blockkedjeteknik på distribuerad databasteknik, se Figur 1. 

 

Figur 1: Illustration över teknologiernas relationer till varandra. 

Det var 2008 som pseudo-anonyma Satoshi Nakamoto publicerade vitboken (en 
publikation som sammanfattar idéer eller ambitioner inom ett område) ”Bitcoin: A 
Peer-to-Peer Electronic Cash System”. I den beskrivs tekniken och den kryptografiska 
grunden för en decentraliserad digital valuta, kallad Bitcoin (Nakamoto, 2008). 
Blockkedjan som Bitcoin använder sig av är decentraliserad, distribuerad och öppen 
för alla. Transaktionerna som utförs sparas i kronologisk ordning, såsom i en liggare 
eller huvudbok, i en databas och denna databas finns utspridd över de noder som 
tillhör nätverket. Blockkedjor benämns därför ofta som en distribuerad liggare eller 
en distribuerad huvudbok. 

Ett problem med distribuerade system är hur man ska skapa tillit mellan användarna 
i blockkedjan. Användarna kan oavsiktligt skicka felaktig information och det kan 
förekomma oärliga användare som medvetet skickar felaktig information, ett problem 
som kallas för det ”Bysantinska generalsproblemet”. Matematikern och datavetaren 
Leslie Lamport och hans medarbetare beskrev problematiken i en artikel 1982 
(Lamport, Shostak, & Pease, 1982) med en liknelse om generaler vid ett slagfält. 
Kortfattat handlar problemet om allierade generaler som har omringat en fientlig 
styrka och för att kunna attackera och gå vinnande ur striden så måste generalerna 
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attackera tillsammans och samtidigt. De befinner sig på ett avstånd från varandra så 
kommunikationen sker via meddelanden och budbärare vilket skapar ett 
tillitsproblem för hur skulle de kunna vara säkra på att generalerna eller budbärarna 
var ärliga och inte skickade felaktig information. Satoshi Nakamoto presenterar en 
probabilistisk lösning på det Bysantinska generalsproblemet genom att införa en 
konsensusmekanism kallad Bevis på arbete för Bitcoins blockkedja. 

Blockkedjan har sedan dess utvecklats och dessa utvecklingsfaser beskrivs ofta med 
en indelning i tre generationer: Blockkedja 1.0, 2.0 och 3.0. Nedan beskrivs de tre 
olika generationerna av blockkedjor och vad som föranlett generationssprången. 

Blockkedja 1.0 – Decentraliserade digitala valutor och betalningar, slog igenom 1998 
med bitcoin. Det är den första och mest uppenbara applikationen för 
blockkedjetekniken. Den möjliggör snabbare och förmånligare transaktioner där 
behovet av en tredjepartsförmedlare som till exempel en bank inte existerar (Swan, 
2015). 

Blockkedja 2.0 – Smarta kontrakt och decentraliserade applikationer introducerades 
2014. Redan 1994 definierade Nick Szabo begreppet ”smarta kontrakt” och beskrev 
det som "ett datoriserat transaktionsprotokoll som genomför villkoren i ett kontrakt” 
(Szabo, 1994). En av de viktigaste egenskaperna i ett smart kontrakt är hur 
programmen själva genomdriver och utför förbestämda kontraktsklausuler. 
Blockkedjetekniken har visat sig vara den perfekta tekniken för att stödja smarta 
kontrakt. Vitalik Buterin publicerade 2013 vitboken som beskriver en blockkedja, 
Ethereum, där smarta kontrakt och decentraliserade applikationer kan skapas och 
utföras på blockkedjan och när kontraktsspecifikationerna uppfyllts utföra det som 
kontraktet utlovat (Buterin, 2013). 

Blockkedja 3.0 – Tidigare generationer av blockkedjor har hämmats av begränsningar 
i framförallt skalbarhet, hållbarhet, styrning och interoperabilitet. Det finns pågående 
projekt, till exempel blockkedjan Cardano, som hanterar dessa begränsningar och 
därför anses vara den tredje generationens blockkedjor (Ackermann & Meier, 2018). 

 

2.2 Systemarkitektur 

Med systemarkitektur menas hur blockkedjan är uppbyggd. Blockkedjan är i grunden 
en distribuerad databas, en organiserad samling av data som sparas i kronologisk 
ordning. Vem som ska ha tillgång till databasen och restriktioner på läs- och 
skrivrättigheter till denna databas kan variera. 

 

2.2.1 Centraliserad, decentraliserad eller distribuerad 

Databaser kan delas upp i tre olika kategorier beroende på hur de är uppbyggda, 
nämligen centraliserade, decentraliserade och distribuerade. Dessa begrepp kan vara 
svåra att hålla isär och förstå då det inom litteraturen finns meningsskiljaktigheter 
kring gränsdragningen mellan de olika benämningarna. Figur 2 visar på skillnaden 
mellan de tre begreppen. 
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Figur 2: Förhållandena mellan centraliserat, distribuerat och decentraliserat. 

Ett centraliserat databassystem är ett system som fysiskt finns på en plats och 
underhålls därifrån. Fjärrklienter kan genom nätverk komma åt systemet och därmed 
databasen. Motsatsen till ett centraliserat system är ett distribuerat system. 

Ett distribuerat system är ett utspritt system som då fysiskt finns på olika platser men 
som hanteras så att det verkar som ett enda system. Ett distribuerat system kan, 
precis som det centraliserade systemet, ha ett nätverk utspritt över hela världen som 
har åtkomst till systemet och därmed databasen (Tanenbaum, 2007). 

Ett decentraliserat system är ett distribuerat system men med den stora och viktiga 
skillnaden i att det inte finns någon central auktoritet som kontrollerar systemet. 

En aspekt av nyanserna av centraliserat och decentraliserat tas upp av Vitalik Buterin. 
Han för ett resonemang kring en uppdelning i politiskt, arkitektoniskt och logiskt 
centraliserat eller decentraliserat (Buterin, 2017). Politiskt centraliserat eller 
decentraliserat åskådliggör om det finns någon auktoritet som kontrollerar systemet. 
Arkitektoniskt centraliserat eller decentraliserat åskådliggör hur systemet är 
uppbyggt, för ett arkitektoniskt decentraliserat system så finns det ingen svag punkt 
eller någon svag länk som måste fungera för att systemet som helhet ska kunna 
fungera. Logiskt centraliserat eller decentraliserat visar på om systemet förekommer 
som en enda enhet eller som en svärm. 

En del blockkedjor är politiskt decentraliserade då det inte finns någon enskild person 
eller företag som kontrollerar blockkedjan. Men det finns även blockkedjor som i sin 
systemarkitektur är privata och begränsade vilket gör dem till politiskt centraliserade. 
Arkitektoniskt så är blockkedjan decentraliserad då det inte finns någon svag punkt 
som måste fungera för att systemet som helhet ska fungera. Blockkedjan är ett logiskt 
centraliserat system då den inte fortsätter fungera självständigt om man delar den i 
två delar (Buterin, 2017). Om blockkedjan delades och två parallella men ej identiska 
databaser framträdde skulle det innebära att det fanns två versioner av transaktioner 
och tillstånd lagrade. 
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2.2.2 Publik eller privat blockkedja 

En blockkedja kan vara antingen privat eller publik beroende på vilken öppenhet eller 
sekretess som eftersträvas. Det innebär att åtkomsten till blockkedjan antingen är 
publik och alla kan delta, eller privat och då begränsad till en grupp av användare 
(Drescher, 2017): 

• En publik blockkedja är öppen för alla som vill ta del av den och har således 
inga restriktioner i läsåtkomst. 

• En privat blockkedja är begränsad i vilka som deltar i den och har således 
restriktioner i läsåtkomst till en förbestämd grupp användare eller noder. 

Blockkedjan kommer bland annat behöva olika sorters konsensusmekanismer och 
protokoll beroende på om den är publik eller privat. 

 

2.2.3 Obegränsad eller begränsad blockkedja 

I en obegränsad är skrivåtkomsten fri och i en begränsad blockkedja så begränsas den. 
Denna konfiguration kommer påverka blockkedjans säkerhet och hastighet. I en 
obegränsad blockkedja så beviljas alla användare skrivåtkomst. För en obegränsad 
blockkedja krävs det en konsensusmekanism och ett protokoll som på ett säkert sätt 
kan hantera förekomsten av oärliga noder och användare. I en begränsad blockkedja 
begränsas skrivåtkomst till en förbestämd grupp användare som identifierats och med 
större sannolikhet klassas som trovärdiga (Drescher, 2017): 

 En obegränsad blockkedja ger skrivåtkomst till alla noder. Varje nod kan 
verifiera transaktioner samt skapa och lägga till nya block till blockkedjan. 

 En begränsad blockkedja ger endast skrivåtkomst till en begränsad grupp av 
förbestämda noder som är identifierade som trovärdiga genom en 
verifieringsprocess. Som ett resultat kan bara den grupp av noder som har 
skrivåtkomst tillåtas verifiera transaktioner samt skapa och lägga till nya block 
till blockkedjan. 

 

2.3 Kryptering 

Kryptering är en av grunderna i blockkedjan. Det möjliggör integritet av information 
vilket är nödvändigt för en blockkedja. En traditionell funktion har ett invärde som 
går in i funktionen och ett utvärde som lämnar funktionen. En kryptografisk 
hashfunktion är en algoritm eller matematisk funktion som tar indata, x, av godtycklig 
storlek och ger utdata, H(x), i form av en sträng av bestämd längd, ett hashvärde 
(Franco, 2015). 

x → Hashfunktion → H(x) 

Kryptografiska hashfunktioner har följande egenskaper (H.B.Pethe & Dr.S.R. Pande, 
2016): 

 Funktionen bör acceptera data av vilken storlek som helst som indata. 
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 Funktionen bör producera utdata av en bestämd fast längd. 

 Funktionen bör uppträda som en slumpmässig funktion samtidigt som den är 
deterministisk och effektivt reproducerbar. För samma indata borde 
funktionen alltid producera samma utdata. 

 Det är beräkningslätt att från x skapa H(x). 

 Det är för ett givet H(x) beräkningssvårt att bestämma x. 

 Det är för ett givet x beräkningssvårt att finna ett värde x′ så att H(x) = H(x′). 

 Det är beräkningssvårt att hitta ett x och ett y så att H(x) = H(y) 

Kollisioner, det vill säga att olika indata skapar samma utdata, kommer att ske men 
det är högst osannolikt. Hashfunktionen besitter egenskapen som kallas lavineffekten, 
vilket innebär att en liten ändring i indata skapar en pseudo-slumpmässig ändring i 
utdata, vilket gör det svårt att hitta givna utdata genom att ändra indata. 

 

2.4 Block 

Ett block är i grunden data med en referens till föregående data. Om data läggs till så 
läggs det i ett block tillsammans med en referens, en hash till föregående blocks data, 
se Figur 3. Således skapas en kedja av sammanlänkade block. Det allra första blocket i 
en blockkedja kallas genesisblocket och är av speciell karaktär då det inte finns något 
föregående block att referera till. 

 

Figur 3: Hur blocken här sammankopplade. 

Datainnehållet i blocken skiljer sig åt för de olika blockkedjorna. Figur 4 visar det 
vanligtvis förekommande innehållet och även blockföljden i en blockkedja (The Linux 
Foundation, 2018). 

 

Figur 4: Innehåll i blocken och blockföljden i en blockkedja. 
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Blockrubrik: Blockrubriken i sig innehåller en indexering, Merkleroten, förklaras i 
2.4.1, och en hash av föregående blocks blockrubrik, se Figur 5. Denna länk till 
föregående block säkerställer att blockkedjan är oföränderlig. Om en förändring sker i 
ett block så kommer det att kräva att alla påföljande block ändras för att kedjan ska 
vara intakt. I blockrubriken finns även en svårighetsgrad och ett ”nonsens” då 
blockkedjan använder sig av konsensusmekanismen Bevis på arbete. 

 

Figur 5: Blockrubrikens innehåll. 

Blockdata: Denna del innehåller en lista på transaktionerna som inkluderas i detta 
block, se Figur 6. Transaktionerna verifieras innan de läggs till i blocket och ett 
Merkleträd skapas för att få fram Merkleroten som sedan sparas i blockrubriken. 

 
Figur 6: Blockdata-innehållet. 

Respektive transaktion som läggs till i blocket innehåller vanligtvis en rubrik, 
signatur, förslag, respons och påskrifter. I rubriken återfinns viktiga metadata för 
transaktionen. Signaturen är en digital signatur och för att försäkra att det är rätt 
avsändare av transaktionen använder avsändaren sin privata nyckel när signaturen 
skapas. Förslaget innehåller den föreslagna ändringen i databasen, det vill säga själva 
tillståndsändringen som transaktionen medför. Responsen är tillståndet i databasen 
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före och tillståndet i databasen efter en föreslagen transaktions godkännande. Om 
transaktionen godkänns så är det denna tillståndsändring som kommer att läggas till i 
databasen och på så sätt uppdatera tillståndet i databasen. Påskriften är ett 
godkännande från den nod som enligt protokoll granskat och validerat den föreslagna 
transaktionen. Om valideringen ej godkänts så kommer transaktionen inte att läggas 
till i blocket och sålunda inte att utföras. 

Metadata: Innehåller en tidsstämpel, tiden då blocket skrevs till kedjan, certifikat, 
den publika nyckeln och signaturen för den nod som lägger till blocket och även en 
verifiering av alla transaktioner som blocket innehåller. 

Blocken som läggs på i kedjan är beroende av det närmast föregående blocket, vilket 
gör att om data ändras i ett tidigare block så måste alla efterföljande block också 
ändras. 

 

2.4.1 Merkleträd 

Ett Merkleträd, kallas också binärt träd, är en datastruktur som används för att på ett 
effektivt sätt summera och verifiera integriteten av stora mängder data. Begreppet 
träd är vanligen förekommande för att beskriva en förgrenad datastruktur, se Figur 7. 

  

Figur 7: Ett Merkleträds struktur och hur de beräknas. 

Merkleträdet konstrueras underifrån och sedan uppåt tills det enbart kvarstår en 
Merklerot. Ett exempel på fyra transaktioner, Tx A, Tx B, Tx C och Tx D, som hashas 
var för sig så att hashvärdena HA, HB, HC och HD skapas, se nedre raden i Figur 7. 
Hashvärdena av transaktionerna paras sedan ihop och hashas igen vilket resulterar i 
hashvärdena HAB och HCD, se mellersta raden i Figur 7. De två hashvärdena HAB och 
HCD paras sedan ihop och hashas igen och det resulterande hashvärdet bildar 
Merkleroten  HABCD, se översta raden i Figur 7 (Judmayer, Stifter, Krombholz, & 
Weippl, 2017). Denna metod att konstruera Merkleträd kan appliceras på ett större 
antal transaktioner, proceduren är densamma och i de fallen där antalet transaktioner 
är udda så dupliceras den sista transaktionen för att skapa ett jämnt antal 
transaktioner. Oavsett om det är en eller tusentals transaktioner i blocket så är 
Merkleroten alltid i storlek som hashvärdet som den aktuella hashfunktionen skapar 
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som utdata. En vanligt använd hashfunktion är SHA256 som skapar ett utdata värde 
representerat av 32 bytes. 

Tabell 1: Merkleträdets effektivitet. 

Antal transaktioner Approx. storlek  
på blocken 

Merklevägens storlek  
(antal hashar) 

Merklevägens 
storlek 

16 transaktioner 4 kilobytes 4 hashar 128 bytes 

512 transaktioner 128 kilobytes 9 hashar 288 bytes 

2 048 transaktioner 512 kilobytes 11 hashar 352 bytes 

65 536 transaktioner 16 megabytes 16 hashar 512 bytes 

 

En av de främsta anledningarna till att använda Merkleträd är för att verifiera om 
specifika transaktioner är inkluderade i ett block. Detta möjliggör en 
autentiseringsväg (också kallat Merkleväg) som kopplar den specifika transaktionen 
till dess Merklerot. För att verifiera en transaktion i ett Merkleträd som innehåller N 
transaktioner behövs log2(N) 32-bytes hashar. Det möjliggör en förenklad 
verifieringsmetod där den nod som verifierar transaktioner inte behöver ha hela 
blockkedjan nedladdad (kan vara en väldigt stor fil) utan enbart behöver ladda ned 
blockrubrikerna och Merklevägen till den specifika transaktionen som ska 
kontrolleras från en fullvärdig nod som har hela blockkedjan. Dessa blockrubriker och 
Merklevägar är betydligt mindre i storlek än hela blockkedjan, se Tabell 1 
(Antonopoulos, 2017). 

 

2.5 Konsensusmekanismer 

I ett centraliserat system finns det en central auktoritet som ensamt innehar, 
verifierar, beslutar och ändrar i databasen. För ett decentraliserat system där ingen 
central auktoritet existerar så måste det finnas en överenskommelse om hur beslut 
ska fattas. Det är således nödvändigt att systemet tillhandahåller en mekanism för att 
skapa konsensus i systemet. Användarna behöver då inte lita på varandra utan de 
förlitar sig på den fastställda konsensusmekanismen. 

I ett decentraliserat system måste någon av noderna väljas för att godkänna och 
registrera blocken som ska lägga till i blockkedjan. Detta urval bör ske slumpmässigt 
för att bibehålla en decentraliserad miljö. Denna slumpmässighet skapar i sin tur 
problem då felande eller oärliga noder kan komma att vara de som registrerar 
transaktionerna vilket kan leda till att felaktiga eller oärliga data lagras i blockkedjan.  
Detta problem är det tidigare nämnda Bysantinska generalsproblemet. Det finns ett 
flertal konsensusmekanismer som probabilistiskt löser detta problem och de 
vanligtvis förekommande konsensusmekanismerna i blockkedjor är Bevis på arbete 
och Bevis på insats som förklaras nedan. 

Valet av konsensusmekanism är starkt beroende av blockkedjans systemarkitektur. 
För publika obegränsade blockkedjor krävs en konsensusmekanism som kan 
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vidmakthålla integritet trots förekomsten av felande eller oärliga noder. För en privat 
begränsad blockkedja så kan enklare konsensusmekanismer användas då noderna 
bedöms som pålitliga. 

 

2.5.1 Bevis på arbete 

Bevis på arbete bygger på att de noder i blockkedjan som deltar i processen att skriva 
data till blockkedjan, det vill säga lägga till transaktioner i form av block, löser ett 
beräkningssvårt hashpussel. För att valet av vem som ska lägga till det nya blocket ska 
bli slumpmässigt så är det den som först löser pusslet och på så sätt kan påvisa att 
denne har utfört arbetet som krävs för att finna lösningen som får lägga till blocket till 
blockkedjan och erhåller en kompensation för utfört arbete efter det att nätverket 
validerat lösningen. Denna procedur börjar sedan om för att finna nästa potentiella 
block att lägga till i kedjan (Zheng, Dai, & Xie, 2017). 

Hashpusslet som ska lösas måste vara beräkningssvårt, justerbart och lätt att 
verifiera. Det åstadkoms genom att man som utvinnare, den nod som vill lägga till ett 
block, hashar de sammansatta data som bildas av föregående blocks hashvärde, 
Merklerot och nonsensvärde, där själva hashvärdet som skapas måste uppnå en satt 
svårighetsgrad. 

H(föregående blocks hash ∥ merkle rot ∥ nonsens) < satt svårighetsgrad 

Svårighetsgraden är ett kriterium på hashvärdets format, vanligtvis satt som ett krav 
att hashvärdet ska ha ett bestämt antal nollor början av hashet. Utvinnarna ändrar på 
nonsenset, indata, för att finna ett utdata som uppfyller svårighetsgraden.  
Utvinnarnas chans att lyckas lösa pusslet är proportionell mot den beräkningskraft de 
använder då hashfunktionen besitter lavineffekten, en liten ändring i indata skapar en 
pseudo-slumpmässig ändring i utdata, vilket omöjliggör att ett hashvärde som 
uppfyller kraven kan förutspås (Judmayer, Stifter, Krombholz, & Weippl, 2017). 

De beräkningar som görs i Bevis på arbete är enbart till för att skapa en insats för 
utvinnarna att delta i att ta fram nya block. Insatsen och det slumpmässiga urvalet av 
den som får lägga till det nya blocket gör att oärliga noder får det svårare att försöka 
lägga till felaktig information. Den datakraft som krävs för att göra beräkningarna för 
att lösa hashpusslet drar väldigt mycket elektricitet. Onödig elektricitet, då alla 
utvinnare tävlar om att lösa hashpusslet, men det är enbart den som först löser det 
som får lägga till det nya blocket. Detta energisvinn är omdiskuterat och en av 
nackdelarna till användningen av denna konsensusmekanism. 

Det finns en möjlighet att två utvinnare löser hashpusslet samtidigt och att delar av 
nätverket validerar dessa block och lägger till dem till blockkedjan. Det uppstår då en 
förgrening som kallas för en gaffel och det kommer bli en tävling mellan de två 
förgreningarna om vilken som blir längst. Nästa block som skapas kommer läggas till 
någon av förgreningarna och på så sätt kommer den ena förgreningen att bli längre 
och den mest fördelaktiga att fortsätta bygga vidare på. Den andra förgreningen 
kommer att negligeras och de transaktionerna i det blocket kommer inte ses som 
genomförda (Judmayer, Stifter, Krombholz, & Weippl, 2017). 
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2.5.2 Bevis på insats 

Bevis på insats är en konsensusmekanism där den utvinnare som lägger till block till 
kedjan avgörs baserat på vilken ekonomisk insats utvinnaren har bundit i blockkedjan 
men också av hur lång tid utvinnaren har varit med i systemet. En högre insats och en 
längre medverkan ger en större sannolikhet för utvinnaren att få skapa ett nytt block. 
Bevis på insats är en konsensusmekanism som är mindre energikrävande än Bevis på 
arbete (Judmayer, Stifter, Krombholz, & Weippl, 2017). 

 

2.6 Digitala signaturer 

En viktig del i blockkedjan är att identifiera användarna och säkerställa att data 
skapad av en användare är oförändrad och garanterat skapad av just denna 
användare. Med hjälp av digitala signaturer så kan detta ske. Denna identifiering sker 
med asymmetrisk kryptering vilket innebär att en användare har två nycklar, en 
publik och en privat. Den användare som ska ta emot krypterade meddelanden 
publicerar sin publika nyckel så att den blir tillgänglig för alla. Den användare som 
sänder ett krypterat meddelande till en specifik användare hämtar mottagarens 
publika nyckel och krypterar sedan meddelandet med hjälp av den nyckeln, se Figur 
8. Mottagaren av det krypterade meddelandet använder sedan sin privata nyckel för 
att dekryptera meddelandet, se Figur 9. De två nycklarna, den publika och den 
privata, har ett svårupptäckt matematiskt samband vilket möjliggör denna kryptering 
och dekryptering. 

 

Figur 8: Kryptering av meddelande med hjälp av mottagarens publika nyckel. 

 

Figur 9: Dekryptering av det krypterade meddelandet med hjälp av mottagarens 
privata nyckel. 

För att skapa en digital signatur för en transaktion i blockkedjan måste säljaren av 
egendomen utföra följande steg (Drescher, 2017): 

1. Beskriva transaktionen med alla nödvändiga transaktionsdata med undantag 
för själva signaturen eftersom den ännu inte är tillgänglig. 

2. Skapa kryptografiska hashvärdet för transaktionsdata från steg 1. 

3. Kryptera transaktionens hashvärde från steg 2 med sin privata nyckel. 

4. Lägga till den krypteringstext som skapades i steg 3 till transaktionen som sin 
digitala signatur. 
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För att verifiera en transaktion måste följande steg utföras: 

1. Skapa hashvärdet för transaktionsdata som ska verifieras frånsett själva 
signaturen. 

2. Dekryptera den digitala signaturen för den aktuella transaktionen med den 
publika nyckel som avsäger sig äganderätten. 

3. Jämför hashvärdet för steg 1 med det värde som erhållits i steg 2. Om båda är 
identiska, är transaktionen auktoriserad av ägaren till den privata nyckeln som 
avsäger sig äganderätten till egendomen, annars är transaktionen inte giltig. 

De två procedurerna för hur transaktionen skapas respektive för hur den verifieras 
med hjälp av hashfunktioner och digitala signaturer tjänar som bevis för att ägaren till 
den privata nyckel, som användes för att skapa den digitala signaturen, verkligen 
överensstämmer med innehållet i transaktionen. 

 

2.7 Smarta kontrakt 

Ett smart kontrakt kan enkelt beskrivas som ett vanligt kontrakt men att det är skrivet 
i programmeringskod. Detta gör att smarta kontrakt är maskinläsbara beskrivningar 
av en uppsättning regler och villkor som de berörda parterna är överens om. En av 
smarta kontrakts viktigaste egenskaper är att de är självverkande det vill säga att de 
utförs automatiskt när de satta reglerna och villkoren är uppfyllda (Reyna, Martín, 
Chen, Soler, & Díaz, 2018). 

Smarta kontrakt kan sparas i blockkedjor som har förmågan att utföra 
programmeringskoden som de smarta kontrakten består av. De utgär alltså en 
funktion som kan kringgå behovet av pålitliga mellanhänder vid uppfyllandet av 
kontraktsvillkor, som till exempel en bank vid ett lägenhetsköp. Blockkedjan 
säkerställer lagringen och verkställandet av de smarta kontrakten och denna 
kombination med blockkedjeteknik och smarta kontrakt har omvandlat blockkedjan 
från ett distribuerat system som huvudsakligen fokuserar på att lagra 
transaktionsdata till ett distribuerat system med virtuella maskiner som utför smarta 
kontrakt (Drescher, 2017). 
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3 Företagsstudie – SSAB 

En kort företagspresentation av SSAB inleder och sedan beskrivs identifierade 
lämpliga områden inom SSAB, det vill säga områden som har rätt omgivning och 
förutsättningar för att dra nytta av en implementering av blockkedjeteknik. Därtill 
presenteras och undersöks de två givna områdena kring valsning respektive 
logistikkedjan från slutprodukt till kund. 

 

3.1 SSAB företagspresentation 

SSAB grundades 1978, genom sammanslagning av verksamheterna Gränges AB, 
Norrbottens Järnverk AB och Stora Kopparbergs Bergslags AB, och är idag ett 
högspecialiserat globalt stålföretag med produktionsanläggningar i Sverige, Finland 
och USA med en årlig produktionskapacitet på cirka 8,8 miljoner ton stål. Av de cirka 
15 000 anställda som går att finna i mer än 50 länder så är det totalt cirka 5 000 som 
jobbar på någon av de tre stora produktionsorterna i Sverige: Borlänge, Luleå och 
Oxelösund. Verksamheten är fördelad över de tre ståldivisionerna SSAB Special 
Steels, SSAB Europe och SSAB Americas och de två dotterbolagen Tibnor och Ruukki 
Construction. SSAB hade 2017 en nettoomsättning på 66 miljarder kronor och ett 
rörelseresultat på 3,8 miljarder kronor (SSAB, 2019). 

 

3.2 Lämpliga områden för implementering 

Nedan beskrivs de områden inom SSAB som enligt min bedömning skulle kunna vara 
lämpliga för en implementering av en blockkedja. Det finns många modeller som tar 
upp frågan om behovet av en blockkedja. En av dessa modeller visas i Figur 10 (Wüst 
& Gervais, 2017). 

 

Figur 10: Modell över om en blockkedja är nödvändig. 
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En blockkedja är ofta inte lösningen på de flesta problemen utan det krävs relativt 
specifika problem i rätt sorts omgivning för att en blockkedja ska kunna uppnå sin 
potential och verkligen skapa nytta. 

 

3.2.1 Logistikkedjan 

Min bedömning är att logistik är ett område som kan komma att dra stor nytta av 
blockkedjetekniken. Här finns ett tydligt behov av att spara tillstånd så som var i 
kedjan produkten befinner sig. Det är många aktörer inblandade och det finns ingen 
mellanhand som alltid är tillgänglig. Alla aktörer är kända men alla kan inte anses 
som pålitliga och en publik verifiering är inte ett krav. Med dessa parametrar så kan 
man enligt Wüst och Gervais modell, se Figur 10, konstatera att en privat begränsad 
blockkedja skulle kunna vara aktuell. 

Logistikkedjan för SSAB består av tillförsel av allt nödvändigt material för att bedriva 
verksamheten, de flöden som sker inom produktionen och flödet från produktionen 
till kund. Här är det många aktörer som är inblandade, vilket skapar en komplexitet 
som är svåröverskådlig och det kräver ett informationsflöde mellan parterna. 

Inom logistikkedjan finns det ett stort behov av att lagra tillstånd, som till exempel 
status eller transaktioner som sker mellan aktörerna. En blockkedja kan även vara bra 
för att hantera de dokument som medföljer leveranser, som till exempel 
produktinformation, dokument för tullklarering eller produktcertifikat. Fördelarna 
för samtliga inblandade aktörer skulle kunna vara en ökad spårbarhet och 
transparens, flödesoptimering, mindre pappersexercis och en informationsdelning 
mellan aktörerna som kan vara till allas fördel. De kontrakt som finns mellan 
aktörerna skulle kunna göras till smarta kontrakt som sparas på blockkedjan. 

För att en blockkedjelösning ska vara lyckad så krävs det att de flesta involverade 
aktörerna inom logistikkedjan deltar och investerar, annars riskerar det att bli 
verkningslöst. Ett incitament för aktörerna att delta kan vara att med hjälp av 
fördelarna med en blockkedjelösning kunna optimera informationsflödet i 
logistikkedjan både internt och externt och på så sätt förbättra verksamhetens 
lönsamhet. 

 

3.2.2 Produktdata 

I ett samhälle där spårbarhet, miljömedvetenhet, rättvis handel och transparens 
värderas högre och högre, skulle en blockkedjelösning för produktdata vara 
intressant. 

För att förverkliga visionen att all information kring en produkt samlas och lagras 
som produktdata så finns ett tydligt behov av att spara tillstånd. Många olika aktörer 
är inblandade under en produkts livscykel och det finns ingen mellanhand som alltid 
är tillgänglig för att hantera produkters tillstånd i kedjan. Alla aktörer är kända men 
alla kan inte anses som pålitliga och en publik verifiering är inte ett krav. Med dessa 
parametrar så kan man enligt Wüst och Gervais modell, se Figur 10, konstatera att en 
privat begränsad blockkedja skulle kunna vara aktuell. 
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Produktdata skulle för SSAB innebära att man fick tillgång till data kring de material 
och ämnen från leverantörer som tillförts i tillverkningsprocesserna, att man kunde 
lägga till samlade data från tillverkning och kvalitetstester av produkterna och att få 
tillgång till data kring återvunnet stål som åter går in i ståltillverkningsprocessen. 

En blockkedja skulle tillföra spårbarhet och transparens, vilket skulle kunna resultera 
i fördelar för SSAB som till exempel att få tillgång till data kring de material och 
ämnen från som tillförs är en möjlighet till bättre kontroll över 
tillverkningsprocesserna. En tillgång till historiken över de företag som varit 
involverade i framtagningen kring de material och ämnen som SSAB köper in kan 
användas i arbetet med samhällsansvar, CSR. 

 

3.3 Utvärdering av användandet av blockkedja i produktionsdelen valsning 

Nedan granskas den avgränsade delen valsning i produktionslinjen för att undersöka 
huruvida en blockkedjelösning skulle kunna implementeras. 

 

3.3.1 Nutidsbeskrivning av produktionsdelen valsning 

När ämnena anländer till valsverket så benämns de som moderämnen och varje 
moderämne har ett tilldelat identifikationsnummer. Moderämnet kapas och de 
uppdelade ämnena benämns som döttrar och de får ett ämnesID. Innan valsningen 
värms moderämnena i en ämnesugn, se Figur 11. VIPS, Valsverkets Informations- och 
Produktions- Styrsystem, är det system som håller ordning på var i ugnen respektive 
ämne befinner sig. 

 

Figur 11: Ämnets väg genom ämnesugn och valsningen, (SSAB, SSABs väg till 
fossilfrihet, 2018). 

Vid valsningen finns två system: VIPS som är det överordnade systemet, respektive 
maskinstyrningssystemet för valsningsprocessen, som kontrollerar behandlingen. 
Kommunikation finns mellan VIPS och maskinstyrsystemet men det görs ingen 
gemensam produktdatalagring. 
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Information som VIPS sparar kring valsningen är ämnena olika behandlingar, att de 
är utförda och om de är godkända. VIPS sparar inga data från själva 
valsningsutförandet, då det är maskinstyrningssystemet som tar hand om själva 
valsningen och sparar en hel del information om hur valsningen utfördes. 
Informationen sparas således i två separata databaser. 

Efter valsningen klipps ämnena och varje ämne får då ett eget löpnummer som märks 
på ämnets över- och undersida innan den går vidare till härdning och anlöpning. När 
ämnet lämnar valsningsprocessen används ämnets löpnummer som det aktuella 
identifikationsnumret, ämnesID är då inte längre i bruk. 

 

3.3.2 Möjlig nytta med en blockkedja i produktionsdelen valsning 

Då uppdelning sker på flera olika ställen, dels på valsningslinjen 
(maskinstyrningssystemet) och saxsträckan (VIPS), så sker den fysiska märkningen av 
plåten i olika system. Datalagringen av ett identifieringsnummer eller löpnummer, 
som är länkad med den fysiska märkningen av produkten, sker då i olika system som i 
nuläget inte är sammanlänkade. 

Med hjälp av identifieringsnummer eller löpnummer kan således inte fullständig 
information angående specifika plåtar nås i en och samma databas. Fullständig 
specifik plåt information fås genom sökningar i de olika systems databaser och med 
olika sökattribut beroende på i vilket system sökningen görs, så som löpnumret eller 
tidpunkt då den specifika plåtens behandling utfördes. 

 

3.3.3 Utvärdering av blockkedja i produktionsdelen valsning 

Att använda en blockkedja enbart för internt bruk har få fördelar. En blockkedjas 
styrkor finns i en miljö med många aktörer som inte anses pålitliga. Däremot så kan 
en intern databas användas som de olika systemen sparar och hämtar information 
ifrån. Detta är en teknik som är själva grunden för en blockkedja men utan 
konsensusmekanismer, kryptering eller säkerställande av tillförlitlig data, vilket jag i 
detta fall inte anser som nödvändigt på grund av dess interna karaktär. 

 

3.4 Utvärdering av användandet av blockkedja i logistikdelen slutprodukt till 
kund 

Nedan granskas den avgränsade delen ”slutprodukt till kund” i logistikkedjan för att 
undersöka om huruvida en blockkedjelösning kan implementeras. 

 

3.4.1 Nutidsbeskrivning av logistikdelen slutprodukt till kund 

Tre interna system är involverade i logistikdelen då en produktorder kommer in och 
produkten ska plockas och levereras till kund. De tre systemen är Jeeves, Ellen och 
VIPS. Jeeves är det system som tar emot ordern och beroende på lagerstatus och 
produktion sätter en uppskattad leveranstid till kunden. Ellen är det system som 
används för att plocka ordern när den är färdig för levereras från lagret. VIPS är det 
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system som används för att planera nödvändig transport. Efter att produkten har 
levererats från en SSAB anläggning så är det vanligtvis flera aktörer som tar över 
transporten. Det kommer således ske flera transaktioner mellan dessa aktörer och 
eventuellt till myndigheter, innan produkten slutligen kan levereras till kund. 

 

3.4.2 Möjlig nytta med en blockkedja i logistikdelen slutprodukt till kund 

Då många mellanhänder är involverade i transporten gör det svårt att överblicka 
aktuell status för order. En spårbarhet i var produkten varit och en aktuell status om 
var den befinner sig, möjliggör optimering i vidare transportplanering och kan 
användas för att tillmötesgå ett kundbehov av att få tillgång till en mer detaljerad och 
korrekt leveransstatus för deras order. Det finns även ett behov att minska mängden 
pappersdokument och pappersexercis. 

 

3.4.3 Utvärdering av blockkedja i logistikdelen slutprodukt till kund 

Här finns ett tydligt behov av att spara tillstånd så som var i kedjan produkten 
befinner sig. Det är flertalet involverade aktörer. Det finns ingen mellanhand som 
alltid är tillgänglig för att hantera produkters tillstånd i kedjan. Alla aktörer är kända 
men kan inte anses som pålitliga och en publik verifiering är inte ett krav. Med dessa 
parametrar så kan man enligt Wüst och Gervais modell, se Figur 10, konstatera att en 
privat begränsad blockkedja skulle kunna vara aktuell. 

Fördelarna med en blockkedjelösning för logistikdelen är följande: 

 Ökad spårbarhet i och med att alla transaktioner, tillståndsändringar, 
statusuppdateringar eller någon annan vald händelse registreras i blockkedjan. 
Händelser som SSAB och de andra aktörerna då har tillgång till, beroende på 
hur blockkedjans åtkomstregler är satta. 

 Ökad transparens genom logistikkedjan. Med möjligheten att dela data om 
ordern och säkerställa att data som lades till i blockkedjan inte har ändrats. Det 
möjliggör för SSAB och de andra aktörerna att optimera logistikflödet 

 Ökad möjlighet för en rättvis handel då alla mellanhänder och händelser bör 
registreras för en fullständig blockkedja. Transparensen och spårbarheten gör 
det svårare för oegentligheter att ta sig in i värdekedjan. 

 Minskad mängd fysiska dokument. Med blockkedjans kryptering, digitala 
signaturer och säkerställande av oföränderlighet så kan digitala dokument 
ersätta de fysiska. 

 Förenklade procedurer vid transaktionerna genom smarta kontrakt. 
Användningen av smarta kontrakt i blockkedjan som kan kontrolleras och 
exekveras automatiskt och momentant. 

 Ökad kundnöjdhet som en effekt av spårbarhet och transparens. Genom att 
logistikkedjan är mer transparent och att data delas mellan aktörerna så kan 
SSAB erbjuda kunderna en tillförlitligare och punktligare leverans. 



 

19 

 

Nackdelarna med en blockkedjelösning för logistikdelen är följande: 

 Blockkedjetekniken är relativt obeprövad än så länge och det finns få företag 
eller branscher som har en implementerad blockkedjelösning. De närmaste 
årens utveckling av blockkedjetekniken kommer att vara avgörande för hur 
användbar och hur villiga företag kommer att vara för att investera i tekniken. 

 Risk för brist på expertis inom området, och om aktörerna vill ingå i 
blockkedjenätverk så krävs det antingen att de besitter kunskapen inom 
företaget eller att de köper in tjänsten. 

 Investeringskostnaden som uppstår för SSAB och de aktörer som är 
involverade i logistikkedjan. Flertalet aktörer som gemensamt ska stå för notan 
kan skapa incitamentskonflikter och barriärer för implementering. 

 Underhållskostnaderna för en blockkedjelösning. För privata blockkedjor så 
måste ett medlemsregister upprätthållas och vem eller vilka av aktörerna ska 
hålla i och bestämma över det? 

 Digitala dokument och signaturer har än så länge inte samma legitimitet som 
fysiska dokument och påskrifter. Här finns risken att myndigheter och 
kontrollerande organ inte godtar digitala dokument och signaturer så dessa 
kan komma att bli värdelösa ur det hänseendet. För SSAB som har en global 
logistikkedja så tillkommer även de olika aktörernas länders lagstiftning vilket 
kan bli ett hinder. 

 Kryptografin som skyddar integriteten bygger på att det i nuläget inte finns 
datakraft som kan dekryptera. Men om datakapaciteten ökar drastiskt så ökar 
möjligheten för dekryptering vilket skulle skapa en säkerhetsrisk.  

 Samarbete, vilket är en grundpelare i en fungerande blockkedjelösning, kan 
vara väldigt svårt. Alla aktörer har olika incitament och en blockkedjas 
framgång bygger mycket på att hela kedjan finns registrerad, det vill säga att 
alla involverade aktörer ansluter och bidrar. 

 En blockkedja säkerställer att data inte har ändrats. Felaktiga data som blivit 
tillagda kommer förbli felaktiga och lagrade i blockkedjan. Det finns inget som 
garanterar äkthet då det finns en mänsklig hand med i spelet. Olika kontroller 
och konsensusmekanismer kan minimera riskerna men i slutändan så finns det 
alltid en risk att oegentligheter tillförs. För en privat blockkedja så kan den 
felaktiga informationen, om den upptäcks, enklare spåras till en ansvarig aktör 
och på så sätt kan framtida felaktigheter förhindras men aldrig tas bort helt. 
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4 Exempel på implementering med Hyperledger Composer 

Med hjälp av Hyperledger Composer så har en blockkedja skapats i syfte att påvisa 
hur tekniken skulle kunna användas. Exemplet är av enklare slag och flertalet vitala 
funktioner för en fullt fungerande blockkedjelösning har lämnats ute. Detta 
blockkedjeexempel ska därför enbart ses som konceptuellt. 

Ett fiktivt affärsnätverk har skapats med de fyra deltagarna SSAB, hamn, transport 
och kund, se Figur 12. Deltagarna har olika roller i logistiken för distribution av 
produkter från SSAB till kund. Det tänkta scenariot är att en kundorder tas emot av 
SSAB och levereras av SSAB till hamnen. I hamnen så tullbehandlas produkten innan 
den skeppas iväg och når sluthamnen och transporten som ska föra ordern till 
kunden. De olika transaktionerna eller tillståndsändringarna för ordern under denna 
leverans registreras och lagras i en blockkedja. 

 

Figur 12: Deltagarna och produktflödet i scenariot. 

 

4.1 Beskrivning av Hyperledger Composer 

Hyperledger Composer är en uppsättning utvecklingsverktyg och ett ramverk för att 
underlätta utveckling av blockkedjelösningar. Det bygger på öppen källkod och med 
Hyperledger Composer Playground så kan ett affärsnätverk kopplat till en blockkedja 
skapas direkt på deras hemsida. 

Alla transaktioner som skapas i affärsnätverket lagras i blockkedjans 
huvudboksdatabas och det nuvarande tillståndet för tillgångar och deltagare lagras i 
blockkedjans tillståndsdatabas. Blockkedjan distribuerar huvudboks- och tillstånds-
databasen till aktörerna och säkerställer att uppdateringar är konsekventa med hjälp 
av en konsensusalgoritm. Nedan beskrivs valda begrepp som används i Hyperledger 
Composer (Hyperledger Composer reference material, 2019). 

Tillgångar är materiella eller immateriella som varor, tjänster eller egendom. 
Tillgångar måste ha en unik identifierare, men bortsett från det så kan de innehålla de 
egenskaper du definierar. Tillgångar kan vara relaterade till andra tillgångar eller 
deltagare. 

Deltagare är medlemmarna i företagsnätverken. De kan äga tillgångar och 
genomföra transaktioner. Deltagarna är skapade och liksom tillgångarna måste de ha 
en unik identifierare. En deltagare kan relateras till en eller flera identiteter. 

Identiteter består av ett digitalt certifikat och en privat nyckel. Identiteter används 
för att handla i ett företagsnätverk och måste relateras till en deltagare i 
företagsnätverket. 

Transaktioner är den mekanism genom vilken deltagare interagerar med 
tillgångarna. 
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Frågor används för att ta fram data om blockkedjans huvudboks- och tillstånds-
databas. Frågor definieras inom företagsnätverket. Genom att använda frågor kan 
data enkelt extraheras från blockkedjenätverket. Frågor skickas med hjälp av 
Hyperledger Composer API. 

Händelser definieras i affärsnätverksdefinitionen på samma sätt som tillgångar eller 
deltagare. När en händelse har definierats kan den utföras av 
transaktionsprocessorfunktioner för att meddela externa system att något av 
betydelse har hänt. 

Affärsnätverket kan innehålla en uppsättning regler för åtkomstkontroll. Dessa 
regler hanterar vilka deltagare som har tillgång till vilka funktioner och under vilka 
förutsättningar. 

Historikregistret är ett register där genomförda transaktioner sparas. 

 

4.2 Förberedelser 

Innan Hyperledger Composer kan användas så krävs det att följande programvaror är 
installerade (Hyperledger Composer, 2019): 

 Operativsystem: Ubuntu Linux 14.04 / 16.04 LTS (båda 64-bit), eller Mac OS 
10.12 

 Docker Engine: Version 17.03 eller högre (Docker Engine, 2019) 

 Docker-Compose: Version 1.8 eller högre (Docker Compose, 2019) 

 Node: 8.9 eller högre (Node, 2019) 

 npm: v5.x, installeras tillsammans med Node 

 git: 2.9.x eller högre (Git, 2019) 

 Python: 2.7.x, (Python, 2019) 

 En programutvecklingsmiljö: VSCode användes för detta projekt (Visual Studio 
Code, 2019) 

och att följande Command Line Interface, CLI,-verktyg är installerade: 

 Composer-cli, innehåller nödvändiga operationer (Composer-cli, 2019) 

 Composer-rest-server, för att köra en REST-server (Composer REST server, 
2019) 

 Generator-hyperledger-composer (Generator-hyperledger-composer, 2019) 

 Yo, verktyget Yeoman för att skapa projektstruktur (Yeoman, 2019) 
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Slutligen så installeras följande: 

 Composer-playground, för att köra webappen Composer Playground lokalt 
(Hyperledger Composer, 2019) 

 Hyperledger-fabric, för att köra Hyperledger Fabric lokalt (Hyperledger 
Fabric, 2019) 

 FLASK, (Flask, 2019) 

 

4.3 Skapa en projektstruktur för företagsnätverket 

Verktyget Yeoman användes för att skapa en lämplig projektstruktur. Yeoman 
fungerar som en generisk programmeringsmall som gör det lätt att komma igång med 
nya projekt men också effektivisera underhållet av befintliga projekt. Yeoman är i sig 
en samling av tre verktyg nämligen Yo, Grunt och Bower. Det förstnämnda Yo är det 
verktyg som användes för att skapa denna projektstruktur. Figur 13 visar kommandot 
för att utföra detta, de val som gjordes och de filer som skapades som projektstruktur. 

 

Figur 13: Kommandot för att skapa projektstrukturen. 

 

4.4 Definiera företagsnätverket 

I projektstrukturen för företagsnätverket som skapades i föregående steg skapas 
följande fyra filer: 

 En cto-fil, model.cto, där tillgångar, deltagare, transaktioner och frågor 
definierades, se Tabell 2 och Bilaga 1: 

 En åtkomstkontroll-fil, permissions.acl, med grundläggande åtkomstkontroll-
regler, se Bilaga 2. För detta exempel så har enbart en Admin-användare 
skapats i systemet. 

 En script-fil, logic.js, som innehåller transaktionsprocesserna för att utföra de 
tillagda transaktionerna i model.cto filen, se Bilaga 3. 

 En json-fil, package.json, som innehåller metadata för företagsnätverket, se 
Bilaga 4. 
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Tabell 2: Innehållet i model.cto filen. 

Tillgångar: 

 Order 

Transaktioner: 

 ChangeOwner 

 ChangeStateLeveransklar 

 ChangeStateMottagen 

 ChangeStateTull 

 ChangeStateAnkommande 

 ChangeLocationHamn 

 ChangeLocationTransport 

 ChangeLocationKund 

Deltagare: 

 Member 

Frågor: 

 GetOrders 

 GetMember 

 

För att kunna söka så läggs även en fråge-fil, queries.qry se Bilaga 13, till manuellt 
med frågorna GetOrders och Get Member som visas i Tabell 2. 

 

4.5 Skapa ett företagsnätverksarkiv 

När affärsnätverket har definierats måste det vara förpackat i en distribuerbar fil för 
företagsnätverk (en .bna fil). Detta görs med composer, se Figur 14. 

 

Figur 14: Kommandot för att skapa den distribuerbara filen. 

När kommandot har körts har en företagsnätverksarkivfil, test@0.0.2-deploy.5.bna, 
skapats i projektkatalogen. 
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4.6 Driftsätta affärsnätverket 

För att driftsätta affärsnätverket på Hyperledger Fabric så krävs det först att 
företagsnätverket är installerat, se Figur 15. 

 

Figur 15: Kommando för att installera företagsnätverket. 

Notera att PeerAdmin används som identitet för nätverket och 
företagsnätverksarkivfilen test@0.0.2-deploy.5.bna används. Denna nätverksidentitet 
skapades när Hyperledger Fabric installerades, se Figur 16. 

 

Figur 16: Kommando för att skapa PeerAdmin-identiteten. 

För att starta Composer-nätverket så behövs nätverksnamnet, nätverksversionen, 
administratörsidentiteten för företagsnätverket, och namnet på det skapade 
företagsnätverkskortet, se Figur 17. 
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Figur 17: Kommando för att starta nätverket och skapa företagsnätverkskortet. 

Importera det i föregående steg skapade företagsnätverkskortet, se Figur 18. 

 

Figur 18: Kommando för att importera företagsnätverkskortet. 

 

4.7 Skapa en REST-API server 

REST står för REpresentational State Transfer och är en standard för hur man 
hanterar tillstånd. API står för Application Programming Interface och är ett 
programmeringsgränssnitt för hur maskin till maskin-kommunikation sker. REST 
och API kombinerat möjliggör att vi här kan implementera skapa, läsa, uppdatera och 
ta bort stöd för tillgångar och deltagare och för transaktioner som skickas in för 
bearbetning eller hämtning. Hyperledger Composer genererar ett skräddarsytt REST-
API baserat på det skapade företagsnätverket. Figur 19 visar hur REST-servern startas 
och tillhandahåller länken till det skapade REST-APIet, se Figur 20. Dessa API-
funktioner är nu anslutna till den distribuerade blockkedjan och företagsnätverket. 
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Figur 19: Gjorda val vid uppstart av REST-servern. 

 

Figur 20: Sidan med REST-APIerna. 
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4.8 Skapa och starta applikationen 

För att skapa applikationen så har FLASK använts. FLASK är ett webb-ramverk för att 
stödja utvecklingen av webb-applikationer, inklusive webb-tjänster, webb-resurser 
och webb-API. Själva applikationen skrevs i VScode med programspråket Python, se 
Bilaga 5 för all kod. Därtill så har sju enkla sidor i html skapats, se Bilagorna 7-12. 

För att starta applikationen så måste REST-servern och applikationen vara igång, se 
Figur 19 och Figur 21, application.py är själva applikationsfilen som skapades. 

 

Figur 21: Kommando för uppstart av applikationen. 

 

4.9 Användning av den implementerade blockkedjan 

Nedan kommer den konceptuella applikationen, med aktörerna SSAB, Hamn, 
Transport och Kund samt de olika orderstatus, att redovisas. Första sidan som 
kommer upp då http://0.0.0.0:5000/, se Figur 21, öppnas är startsidan (index.html), 
se Figur 22 och Bilaga 7. 

 

Figur 22: Startsida (index.html). 

I bakgrunden har ingången till applikationen och en omdirigering till index.html 
utförts i application.py, se Figur 23 och Figur 24 när applikationen startades. 

# When running this app on the local machine, default the port to 8000 

port = int(os.getenv('PORT', 5000)) 

 

# Entry point to the program 

if __name__ == "__main__": 

    app.run(host='0.0.0.0', port=port, debug=True) 

Figur 23: Kod som startar applikationen med given port. 
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# Route: index page 

@app.route("/") 

@app.route("/index") 

def index(): 

    return render_template('index.html') 

Figur 24: Kod för omdirigeringen till index.html. 

När START-knappen klickas på så öppnas SSAB-sidan (ssab.html), se Figur 25 och 
Bilaga 8. Överst på sidan så inkluderas en navigeringsmeny (header.html), se Bilaga 
6, den är inkluderad på samtliga sidor förutom startsidan. 

 

Figur 25: SSAB-sidan. 

Det som skett är att följande programrader, se Figur 26, i application.py, Bilaga 5, har 
anropats och utförts. Fyra medlemmar, SSAB, Hamn, Transport och Kund har 
skapats med hjälp av REST-apier och en omdirigering sker till SSAB-sidan, se Figur 
27. 
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# Route: start the scenario 

@app.route(“/start”, methods=[‘POST’, ‘GET’]) 

def start(): 

    member_data1 = { 

        “$class”: “org.jess.Member”, 

        “memberId”: “SSAB”} 

    member_data2 = { 

        “$class”: “org.jess.Member”, 

        “memberId”: “Hamn”} 

    member_data3 = { 

        “$class”: “org.jess.Member”, 

        “memberId”: “Transport”} 

    member_data4 = { 

        “$class”: “org.jess.Member”, 

        “memberId”: “Kund”} 

    # POST Request 1: Create new Member elements with its respective fields 

    r1 = requests.post(‘http://localhost:3000/api/Member’, data=member_data1) 

    # POST Request 1: Create new Member elements with its respective fields 

    r2 = requests.post(‘http://localhost:3000/api/Member’, data=member_data2) 

    # POST Request 1: Create new Member elements with its respective fields 

    r3 = requests.post(‘http://localhost:3000/api/Member’, data=member_data3) 

    # POST Request 1: Create new Member elements with its respective fields 

    r4 = requests.post(‘http://localhost:3000/api/Member’, data=member_data4) 

    return redirect(“/ssab”) 

Figur 26: Programkoden för att starta scenariot. 

# Route: ssab page 

@app.route("/ssab") 

def ssab(): 

   r = requests.get('http://localhost:3000/api/queries/GetOrders') 

   if r.json() == None or r.json() == {}: 

       transactions = {} 

   else: 

       transactions = r.json() 

   return render_template('ssab.html', title="SSAB", transactions=transactions) 

Figur 27: Programkoden vid en omdirigering till SSAB-sidan. 

Då omdirigeringen till SSAB-sidan sker, kodraden längst ner i Figur 26, kommer även 
frågan GetOrders API’t att anropas och samtliga Order som lagrats hämtas och sparas 
i en variabel med namnet transactions, se Figur 27. På samma sätt kommer variabeln 
transactions att uppdateras då omdirigeringar sker till Hamn-sidan, Transport-sidan 
respektive Kund-sidan, se application.py, Bilaga 5, för programkod. 
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På Historik-sidan (historian.html) så kan händelserna följas, se rödmarkerat i Figur 
28. Observera att ordningsföljden ej är tidsenlig och att tidigare händelser har skett 
automatiskt då applikationen startades. Informationen hämtas med Historian API’t, 
när omdirigeringen till sidan sker, och samtliga händelser som lagrats hämtas och 
sparas i en variabel med namnet historian, se Figur 29 för programkod. 

 

Figur 28: Historik-sidan med de fyra nya medlemmarna rödmarkerade. 

# Route: historian page 

@app.route("/historian") 

def historian(): 

    r = requests.get('http://localhost:3000/api/system/historian') 

    if r.json() == None or r.json() == {}: 

        historian = {} 

    else: 

        historian = r.json() 

    return render_template('historian.html', title="Historik", historian=historian) 

Figur 29: Programkoden vid en omdirigering till SSAB-sidan. 

På SSAB-sidan kan en ny order skapas. Order Id skrivs in i rutan och knappen Skapa 
Order klickas på, se rödmarkerat i Figur 30. 
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Figur 30: SSAB-sidan med ifyllt Order Id. 

Den skapade ordern visas nu längst ner i en tabell på SSAB-sidan med status 
mottagen, se Figur 31. 

Detta sker genom att den tidigare skapade och nu uppdaterade transactions variabeln 
visas i en tabell, se specifik tabell kod från ssab.html i Figur 32. 
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Figur 31: SSAB-sidan med en uppdaterad rödmarkerad tabell över order. 

    <!-- START TABLE --> 

    <table> 

        <thead> 

            <tr> 

                <th>Order:</th> 

                <th>Plats:</th> 

                <th>Status:</th> 

            </tr> 

        </thead> 

        <tbody> 

            {% for arr in transactions %} 

            <tr> 

                <td>{{ arr['orderId'] }}</td> 

                <td>{{ arr['location'] }}</td> 

                <td>{{ arr['state'] }}</td> 

            </tr> 

            {% endfor %} 

        </tbody> 

    </table> 

Figur 32: Koden i ssab.html som skapar tabellen med order. 
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Händelsen att den nya ordern skapades kan också ses på historik-sidan, se Figur 33. 

 

Figur 33: Historik-sidan med händelsen av den nya tillagda ordern rödmarkerad. 

Status på order kan sedan ändras till klar för leverans genom att Order Id skrivs in i 
rutan och statusen klar för leverans väljs innan Byt Status-knappen klickas på, se 
rödmarkerat i Figur 34. 
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Figur 34: SSAB-sidan med Order Id ifyllt och ny status vald. 

I application.py filen så anropas då koden som visas i Figur 35 och det som sker är att 
den ifyllda informationen hämtas och skickas sedan med API’t 
ChangeStateLeveransklar. 

# Route: change state 

@app.route("/changeState", methods=['POST', 'GET']) 

def changeState(): 

    state_input = request.form["state"] 

    location_input = request.form["location"] 

    if state_input != "Skicka" or state_input != "Leveransklar": 

        state_data = { 

        "$class": "org.jess.ChangeState"+state_input.title(), 

        "order": request.form["orderId"]} 

        # POST Request 1: 

        r4 = 

requests.post('http://localhost:3000/api/ChangeState'+state_input.title(), 

data=state_data) 

    return redirect("/"+location_input.lower()) 

Figur 35: Programkoden för ändring av status på order. 
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Den ändrade statusen visas nu i en tabell innehållandes den tidigare skapade och nu 
uppdaterade transactions variabeln, se Figur 36. 

 

Figur 36: Uppdaterad tabell med nya statusändringen för order. 

Händelsen att ordern ändrar status kan också ses på historik-sidan, se rödmarkerat i 
Figur 37. 

När ordern sedan är klar för att skickas så skrivs Order Id in i rutan och Skicka-
knappen klickas på, se rödmarkerat i Figur 38. 

 



 

36 

 

 

Figur 37: Uppdaterad historik-sida med den gjorda statusändringen. 

 

 

Figur 38: SSAB-sidan med Order Id för den order som ska skickas ifyllt. 
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I application.py filen så anropas Change location och aktuell del av if-satsen visas i 
Figur 39, hela Change location kan ses i Bilaga 5. 

# Route: Change location 

@app.route("/changeLocation", methods=['POST', 'GET']) 

def changeLocation(): 

    location_input = request.form["location"] 

    if location_input == "SSAB": 

        location_data = { 

            "$class": "org.jess.ChangeLocationHamn", 

            "order": request.form["orderId"]} 

        state_data = { 

            "$class": "org.jess.ChangeStateAnkommande", 

            "order": request.form["orderId"]} 

        # POST Request 1: 

        r4 = requests.post('http://localhost:3000/api/ChangeStateAnkommande', 

data=state_data) 

        # POST Request 1: 

        r1 = requests.post('http://localhost:3000/api/changeLocationHamn', 

data=location_data) 

Figur 39: Del av if satsen som anropas då order skickas från ssab till hamn. 

Man kan följa ordern som innan längst ner i tabellen på SSAB-sidan med en 
uppdaterad transactions variabel och med Hamn som ny plats och den nya statusen 
Ankommande, se rödmarkerat i Figur 40. 

Händelserna att ordern skickas, byter plats, och ändrar status kan som innan även ses 
på historik-sidan, se rödmarkerat i Figur 41. 
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Figur 40: Uppdaterad tabell med ny plats och status. 

 

Figur 41: De nya, byte av plats och status, händelserna på historik-sidan. 
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Med samma metodik och snarlik kod så kan man ändra status på order och skicka den 
vidare. Nedan kommer enbart sidorna visas och all kod finns i Bilagorna 5-12. 

Hamn-sidan är snarlik SSAB-sidan, se Figur 42, med skillnaden att de inte kan skapa 
någon ny order och de valbara statusarna är; mottagen, tull och leveransklar. 

 

Figur 42: Hamn-sidan. 

Transport-sidan som visas i Figur 43 har precis som Hamn-sidan möjligheten att 
ändra status på ordern, till mottagen och leveransklar, och skicka den vidare. 

 

Figur 43: Transport-sidan med en ankommande order. 
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Kund-sidan som ses i Figur 44, har enbart möjligheten att ändra statusen från 
ankommande till mottagen. 

 

Figur 44: Kund-sidan med en ankommande order. 
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5 Slutsatser 

Nedan besvarar jag de problemformuleringar som beskrevs i början av 
examensarbetet. 

 

Hur kan blockkedjeteknik komma att användas i SSABs verksamhet? 

På kort sikt kommer inte blockkedjeteknik kunna användas i SSABs verksamhet. 
Tekniken är för omogen och det kommer dröja innan lösningar kommer vara 
beprövade och användbara för industrin. 

På längre sikt, om tekniken mognar, utvecklas och blir användarvänlig, så kan den 
med rätt investeringar komma att bli användbar för SSABs verksamhet. 
Blockkedjetekniken skulle kunna bli en motor för exempelvis SmartSteel-konceptet. 
Med möjligheter till detaljerade produktdata kring råvarorna och ämnena som går in i 
stålproduktionen skulle SSAB kunna skapa mervärde för kunder och för intern 
optimering. För att själva blockkedjelösningen skulle vara aktuell så krävs dock att 
flertalet aktörer i produktens livscykel också deltar i blockkedjan – i annat fall blir den 
överflödig. Om blockkedjetekniken inte mognar i rätt riktning och en användbarhet 
för industrier inte utvecklas så kommer den heller inte vara intressant för SSAB och 
liknande aktörer.  

 

Inom vilka av SSABs verksamhetsområden är blockkedjetekniken lämplig? 

Logistikkedjan och produktdata har rätt förutsättningar med många olika aktörer som 
skulle dra nytta av den spårbarhet och transparens som en blockkedjelösning skulle 
kunna medföra. Här kan blockkedjan komma till användning med sin distribuerade 
databas, smarta kontrakt, konsensusmekanism, kryptering och digitala signaturer till 
användning. 

 

Vilka behov tillgodoser en eventuell implementering av blockkedjeteknik inom de 
givna områdena, valsning och logistikdelen slutprodukt till kund? 

Att för den avgränsade produktionsdelen valsning implementera en blockkedja har få 
fördelar. Det är en intern pålitlig miljö och en blockkedjas styrkor är överflödiga och 
tillmötesgår inget behov. 

Att från slutprodukt till kund implementera en blockkedjelösning i samarbete med de 
involverade aktörerna har dock många fördelar vad gäller logistikdelen. Specifika 
behov som en sådan eventuell implementering tillgodoser är att de får en ökad 
spårbarhet av orderna som lämnat SSAB och är på väg till kund. En möjlighet är insyn 
i var produkten varit och en aktuell status om var den befinner sig för tillfället. 
Informationen kan sedan användas i vidare transportplanering och tillgodose 
kundbehovet att få tillgång till en mer detaljerad och korrekt leveransstatus för deras 
order. En blockkedjelösning skulle även kunna resultera i en effektivisering av 
dokumenthanteringen. 



 

42 

 

 

Vilka fördelar/nackdelar skulle respektive implementering medföra? 

För den avgränsade produktionsdelen valsning rekommenderas inte en 
implementering av en blockkedja. En blockkedjas styrkor finns i en miljö med flertalet 
aktörer, där blockkedjan kan skapa förtroende mellan parterna utan en tredje part. 
Blockkedjeteknikens egenskaper kommer inte till användning och fördelarna är, 
relativt den komplexitet en implementering skulle innebära, få. 

För logistikdelen, slutprodukt till kund, så finns det fördelar men också nackdelar. De 
främsta identifierade fördelarna är en ökad spårbarhet, transparens och 
säkerställandet av digitala dokument. Utifrån dessa kan flertalet andra fördelar 
härledas såsom en rättvisare handel, förenklade hanteringsprocesser och en ökad 
kundnöjdhet. De nackdelar som identifierats kretsar kring att det är en omogen, 
obeprövad teknik och svårigheten att få till de samarbeten som krävs. Utifrån dessa 
kan flertalet andra nackdelar härledas, som till exempel brist på kompetens, 
fördelning av investerings- och underhållskostnader och myndigheters acceptans för 
denna nya teknik. Men framförallt kan en blockkedja inte säkerställa att det inte är 
felaktiga data som blir tillagda. Det finns inget som garanterar äkthet då det finns en 
mänsklig faktor med i spelet. Olika kontroller och konsensusmekanismer kan 
minimera riskerna men i slutändan så finns det alltid en risk att felaktigheter tillförs. 

 

6 Diskussion 

Litteraturstudien kring grunderna i blockkedjetekniken uppfyller syftet att skapa ett 
underlag åt SSAB som beskriver blockkedjeteknikens grunder. De i examensarbetet 
utvalda och beskrivna grunderna inom blockkedjetekniken utgör inte alla de tekniska 
lösningar som en blockkedja kan innehålla. Här kan också påpekas att alla de i 
examensarbetet utvalda grunderna kan beskrivas på en mer fördjupad nivå då det är 
komplexa tekniska lösningar. En avvägning har gjorts i den valda nivån på 
beskrivningarna, så att begreppen har förklarats på en tillräcklig nivå för att kunna 
resonera kring och utvärdera tekniken utifrån SSABs verksamhet. 

De slutsatser som framförs och som besvarar problemformuleringarna har en generell 
karaktär, mycket på grund av att ingen blockkedja är den andra lik och 
frågeställningarna är inte ställda mot en specifik blockkedja. Alternativa tolkningar 
och slutsatser skulle därför kunna dras men de givna slutsatserna möter syftet med 
examensarbetet och är grundade i teoridelen. 

SSAB är ett globalt företag och som de flesta andra industrier genomgår de en process 
med allt mer digitalisering. Nya innovativa tekniska lösningar dyker upp och det är av 
stor vikt att följa med och vara uppdaterad kring dessa. Blockkedjetekniken är ännu 
ny och har teoretiskt möjligheten att utveckla och effektivisera många branscher. Men 
den är ännu i sin linda och behöver testas och utvecklas för att kanske, om tekniken 
håller för vad den lovar, kunna bli accepterad som en pålitlig lösning. Men även då så 
återstår oviljan till samarbete mellan de olika aktörerna som ett eventuellt hinder för 
att en blockkedjelösning ska bli framgångsrik. 
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Ett varningens finger ska också höjas kring kryptering och att integriteten bygger på 
att det i nuläget inte finns datakapacitet som kan dekryptera, men om datakapaciteten 
ökar drastiskt så ökar möjligheten för dekryptering. Det finns inte heller något som 
garanterar äkthet då det finns en mänsklig faktor med i bilden. 

 

6.1 Exempel implementeringen 

Då detta examensarbete inleddes hade jag en viss uppfattning om vad 
blockkedjetekniken var, men under arbetets gång så har min förståelse ökat avsevärt 
– framförallt genom att jag själv skapade ett testexempel. Jag hade en någorlunda god 
kunskap om de olika begrepp som ligger till grund för blockkedjeteknik, men låg 
förståelse för hur dessa tekniska lösningar hängde ihop. Jag ville förstå exakt hur 
transaktioner sparas och spåras, och var eller vilken data som lagras och distribueras. 
I den litteratur som finns inom området är det nästintill liknande konceptuella 
beskrivningar och mycket lovord kring hur tekniken kan komma att påverka alla 
möjliga branscher. Ställer man lite djupare frågor om hur det fungerar så finns det 
inte lika mycket litteratur att tillgå. Det var för att få en viss inblick och förståelse i 
själva tekniken som jag valde att ta fram exemplet i Hyperledger Composer. Under 
mitt utforskande av den blockkedjan fick jag förståelse för hur de olika begreppen 
konsensus, tillstånd, transaktion med mera, hänger ihop och vad som är möjligt att 
göra med en blockkedja. 

 

6.2 Framtida arbete 

När detta examensarbete genomfördes har två intressanta spår uppenbarat sig som 
skulle vara av intresse att fördjupa sig vidare i. 

Det ena spåret är kopplat till digitalisering av industrin, och hur gränssnitten ser ut 
mellan systemen. Mer data skapas än någonsin tidigare - men är det rätt data och är 
de i ett format som gör de användbara? Finns det ett konkret syfte bakom 
framtagningen av ettorna och nollorna? 

Det andra spåret är kopplat till industrisamarbeten och synergier. Finns det ett 
identifierat behov av specifika data från leverantörer eller kunder som i dagsläget inte 
utnyttjas? Hur villiga är företag till ett sådant samarbete?   
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Bilagor 

Bilaga 1: Filen model.cto 

/* 

 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 

 * you may not use this file except in compliance with the License. 

 * You may obtain a copy of the License at 

 * 

 * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

 * 

 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 

 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 

 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. 

 * See the License for the specific language governing permissions and 

 * limitations under the License. 

 */ 

 

namespace org.jess 

 

asset Order identified by orderId { 

  o String orderId 

  o String state 

  o String location 

  o String time 

  o String date 

  --> Member owner 

} 

 

participant Member identified by memberId { 

  o String memberId 

} 

 

transaction ChangeOwner { 

  --> Order order 

  --> Member newOwner 

} 

 

transaction ChangeStateLeveransklar { 

  --> Order order 

} 

 

transaction ChangeStateMottagen { 

  --> Order order 

} 

 

transaction ChangeStateTull { 

  --> Order order 

} 
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transaction ChangeStateAnkommande { 

  --> Order order 

} 

 

transaction ChangeLocationHamn { 

  --> Order order 

} 

 

transaction ChangeLocationTransport { 

  --> Order order 

} 

 

transaction ChangeLocationKund { 

  --> Order order 

} 

 

event GetOrders { 

  --> Order order 

} 

 

event GetMember { 

  --> Order order 

} 
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Bilaga 2: Filen permissions.acl 

/* 

 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 

 * you may not use this file except in compliance with the License. 

 * You may obtain a copy of the License at 

 * 

 * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

 * 

 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 

 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 

 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. 

 * See the License for the specific language governing permissions and 

 * limitations under the License. 

 */ 

 

rule NetworkAdminUser { 

    description: "Grant business network administrators full access to user 

resources" 

    participant: "org.hyperledger.composer.system.NetworkAdmin" 

    operation: ALL 

    resource: "**" 

    action: ALLOW 

} 

 

rule NetworkAdminSystem { 

    description: "Grant business network administrators full access to system 

resources" 

    participant: "org.hyperledger.composer.system.NetworkAdmin" 

    operation: ALL 

    resource: "org.hyperledger.composer.system.**" 

    action: ALLOW 

} 
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Bilaga 3: Filen logic.js 

/** 

 * Sample transaction processor function. 

 * @param {org.jess.ChangeStateLeveransklar} tx 

 * @transaction 

 */ 

async function ChangeStateLeveransklar(tx) { 

    tx.order.state = "Leveransklar"; 

    let assetRegistry = await  

getAssetRegistry('org.jess.Order'); 

    await assetRegistry.update(tx.order); 

} 

 

/** 

 * Sample transaction processor function. 

 * @param {org.jess.ChangeStateMottagen} tx 

 * @transaction 

 */ 

async function ChangeStateMottagen(tx) { 

    tx.order.state = "Mottagen"; 

    let assetRegistry = await  

getAssetRegistry('org.jess.Order'); 

    await assetRegistry.update(tx.order); 

} 

 

/** 

 * Sample transaction processor function. 

 * @param {org.jess.ChangeStateTull} tx 

 * @transaction 

 */ 

async function ChangeStateTull(tx) { 

    tx.order.state = "Tull"; 

    let assetRegistry = await  

getAssetRegistry('org.jess.Order'); 

    await assetRegistry.update(tx.order); 

} 

 

/** 

 * Sample transaction processor function. 

 * @param {org.jess.ChangeStateAnkommande} tx 

 * @transaction 

 */ 

async function ChangeStateAnkommande(tx) { 

    tx.order.state = "Ankommande"; 

    let assetRegistry = await  

getAssetRegistry('org.jess.Order'); 

    await assetRegistry.update(tx.order); 

} 
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/** 

 * Sample transaction processor function. 

 * @param {org.jess.ChangeOwner} tx 

 * @transaction 

 */ 

async function ChangeOwner(tx) { 

    tx.order.owner = tx.newOwner; 

    let assetRegistry = await  

getAssetRegistry('org.jess.Order'); 

    await assetRegistry.update(tx.order); 

} 

 

/** 

 * Sample transaction processor function. 

 * @param {org.jess.ChangeLocationHamn} tx 

 * @transaction 

 */ 

async function ChangeLocationHamn(tx) { 

    tx.order.location = "Hamn"; 

    let assetRegistry = await  

getAssetRegistry('org.jess.Order'); 

    await assetRegistry.update(tx.order); 

} 

 

/** 

 * Sample transaction processor function. 

 * @param {org.jess.ChangeLocationTransport} tx 

 * @transaction 

 */ 

async function ChangeLocationTransport(tx) { 

    tx.order.location = "Transport"; 

    let assetRegistry = await  

getAssetRegistry('org.jess.Order'); 

    await assetRegistry.update(tx.order); 

} 

 

/** 

 * Sample transaction processor function. 

 * @param {org.jess.ChangeLocationKund} tx 

 * @transaction 

 */ 

async function ChangeLocationKund(tx) { 

    tx.order.location = "Kund"; 

    let assetRegistry = await  

getAssetRegistry('org.jess.Order'); 

    await assetRegistry.update(tx.order); 

} 
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Bilaga 4: Filen package.json 

{"name":"test","author":"author","description":"test","version":"0.0.2-

deploy.5","devDependencies":{"browserfs":"^1.2.0","chai":"^3.5.0","composer-

admin":"latest","composer-cli":"latest","composer-client":"latest","composer-

connector-

embedded":"latest","eslint":"^3.6.1","istanbul":"^0.4.5","jsdoc":"^3.4.1","mkdi

rp":"^0.5.1","mocha":"^3.2.0","moment":"^2.19.3"},"keywords":[],"license":"Apac

he 2.0","repository":{"type":"e.g. 

git","url":"URL"},"scripts":{"deploy":"./scripts/deploy.sh","doc":"jsdoc --

pedantic --recurse -c jsdoc.conf","lint":"eslint .","postlicchk":"npm run 

doc","postlint":"npm run licchk","prepublish":"mkdirp ./dist && composer 

archive create  --sourceType dir --sourceName . -a ./dist/unnamed-

network.bna","pretest":"npm run lint","test":"mocha --recursive"}} 
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Bilaga 5: Filen application.py 

from flask import Flask, render_template, request, redirect 

import requests 

import json 

import random 

import os 

import dateutil.parser 

 

app = Flask(__name__) 

 

def myOwnerFunc(Owner): 

    return Owner.split("#")[1].title() 

 

app.jinja_env.globals.update(myOwnerFunc=myOwnerFunc) 

 

# Route: create order 

@app.route("/createOrder", methods=['POST', 'GET']) 

def createOrder(): 

    order_data = { 

        "$class": "org.jess.Order", 

        "orderId": request.form["orderId"], 

        "state": "Mottagen", 

        "location": "SSAB", 

        "time": request.form["time"], 

        "date": request.form["date"], 

        "owner": "Kund" 

    } 

 

    # POST Request 1: Create new Order elements with its respective fields 

    r1 = requests.post('http://localhost:3000/api/Order', data=order_data) 

    return redirect("/ssab") 

 

# Route: change state 

@app.route("/changeState", methods=['POST', 'GET']) 

def changeState(): 

    state_input = request.form["state"] 

    location_input = request.form["location"] 

    if state_input != "Skicka" or state_input != "Leveransklar": 

        state_data = { 

        "$class": "org.jess.ChangeState"+state_input.title(), 

        "order": request.form["orderId"] 

        } 

        # POST Request 1: 

        r4 = 

requests.post('http://localhost:3000/api/ChangeState'+state_input.title(), 

data=state_data) 

    return redirect("/"+location_input.lower()) 
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# Route: Change location 

@app.route("/changeLocation", methods=['POST', 'GET']) 

def changeLocation(): 

    location_input = request.form["location"] 

    if location_input == "SSAB": 

        location_data = { 

            "$class": "org.jess.ChangeLocationHamn", 

            "order": request.form["orderId"] 

            } 

        state_data = { 

            "$class": "org.jess.ChangeStateAnkommande", 

            "order": request.form["orderId"] 

        } 

        # POST Request 1: 

        r4 = requests.post('http://localhost:3000/api/ChangeStateAnkommande', 

data=state_data) 

        # POST Request 1: 

        r1 = requests.post('http://localhost:3000/api/changeLocationHamn', 

data=location_data) 

 

    elif location_input == "Hamn": 

        location_data = { 

            "$class": "org.jess.ChangeLocationTransport", 

            "order": request.form["orderId"] 

            } 

        state_data = { 

        "$class": "org.jess.ChangeStateAnkommande", 

        "order": request.form["orderId"] 

        } 

        # POST Request 1: 

        r4 = requests.post('http://localhost:3000/api/ChangeStateAnkommande', 

data=state_data) 

        # POST Request 1: 

        r1 = requests.post('http://localhost:3000/api/changeLocationTransport', 

data=location_data)     

 

    elif location_input == "Transport": 

        location_data = { 

            "$class": "org.jess.ChangeLocationKund", 

            "order": request.form["orderId"] 

            } 

        state_data = { 

        "$class": "org.jess.ChangeStateAnkommande", 

        "order": request.form["orderId"] 

        } 

        # POST Request 1: 

        r4 = requests.post('http://localhost:3000/api/ChangeStateAnkommande', 

data=state_data) 
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        # POST Request 1: 

        r1 = requests.post('http://localhost:3000/api/changeLocationKund', 

data=location_data) 

     

    return redirect("/"+location_input.lower()) 

 

# Route: index page 

@app.route("/") 

@app.route("/index") 

def index(): 

    return render_template('index.html') 

 

# Route: ssab page 

@app.route("/ssab") 

def ssab(): 

    r = requests.get('http://localhost:3000/api/queries/GetOrders') 

    if r.json() == None or r.json() == {}: 

        transactions = {} 

    else: 

        transactions = r.json() 

    return render_template('ssab.html', title="SSAB", 

transactions=transactions) 

 

# Route: hamn page 

@app.route("/hamn") 

def hamn(): 

    r = requests.get('http://localhost:3000/api/queries/GetOrders') 

    if r.json() == None or r.json() == {}: 

        transactions = {} 

    else: 

        transactions = r.json() 

    return render_template('hamn.html', title="Hamn", 

transactions=transactions) 

 

# Route: transport page 

@app.route("/transport") 

def transport(): 

    r = requests.get('http://localhost:3000/api/queries/GetOrders') 

    if r.json() == None or r.json() == {}: 

        transactions = {} 

    else: 

        transactions = r.json() 

    return render_template('transport.html', title="Transport", 

transactions=transactions) 

 

# Route: kund page 

@app.route("/kund") 

def kund(): 
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    r = requests.get('http://localhost:3000/api/queries/GetOrders') 

    if r.json() == None or r.json() == {}: 

        transactions = {} 

    else: 

        transactions = r.json() 

    return render_template('kund.html', title="Kund", 

transactions=transactions) 

 

# Route: start the scenario 

@app.route("/start", methods=['POST', 'GET']) 

def start(): 

    member_data1 = { 

        "$class": "org.jess.Member", 

        "memberId": "SSAB" 

    } 

    member_data2 = { 

        "$class": "org.jess.Member", 

        "memberId": "Hamn" 

    } 

    member_data3 = { 

        "$class": "org.jess.Member", 

        "memberId": "Transport" 

    } 

    member_data4 = { 

        "$class": "org.jess.Member", 

        "memberId": "Kund" 

    } 

    # POST Request 1: Create new Member elements with its respective fields 

    r1 = requests.post('http://localhost:3000/api/Member', data=member_data1) 

    # POST Request 1: Create new Member elements with its respective fields 

    r2 = requests.post('http://localhost:3000/api/Member', data=member_data2) 

    # POST Request 1: Create new Member elements with its respective fields 

    r3 = requests.post('http://localhost:3000/api/Member', data=member_data3) 

    # POST Request 1: Create new Member elements with its respective fields 

    r4 = requests.post('http://localhost:3000/api/Member', data=member_data4) 

    return redirect("/ssab") 

 

# Route: historian page 

@app.route("/historian") 

def historian(): 

    r = requests.get('http://localhost:3000/api/system/historian') 

    if r.json() == None or r.json() == {}: 

        historian = {} 

    else: 

        historian = r.json() 

    return render_template('historian.html', title="Historik", 

historian=historian) 
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# When running this app on the local machine, default the port to 8000 

port = int(os.getenv('PORT', 5000)) 

 

# Entry point to the program 

if __name__ == "__main__": 

    app.run(host='0.0.0.0', port=port, debug=True) 
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Bilaga 6: Filen header.html 

<Head> 

 

<title>{{ title }} - Blockkedja!</title> 

 

<script type="text/javascript"> 

      $(document).ready(function(){ 

        $('.datepicker').datepicker({ 

          container: 'body' 

        }); 

      }); 

      $(document).ready(function(){ 

        $('select').select(); 

      }); 

      $(document).ready(function(){ 

        $('.modal').modal(); 

      }); 

    </script> 

</Head> 

<nav> 

    <div> 

      <a href="/index">Blockkedja</a> 

        <li><a href="/ssab">SSAB</a></li> 

        <li><a href="/hamn">Hamn</a></li> 

        <li><a href="/transport">Transport</a></li> 

        <li><a href="/kund">Kund</a></li>         

        <li><a href="/historian">Historik</a></li> 

      </ul> 

    </div> 

  </nav> 

 

  



 

58 

 

Bilaga 7: Filen index.html 

<html> 

    <head> 

        <title>Blockkedja!</title> 

    </head> 

    <body> 

        <h1>Välkommen till Blockkedjan!</h1> 

        <br/> 

        <form action="start" method="POST">     

            <input onclick="location.herf='/start';" type="submit" 

value="START"> 

        </form> 

        <h5>Test</h5> 

    </body> 

</html> 
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Bilaga 8: Filen ssab.html 

<!DOCTYPE html> 

{% include 'header.html' %} 

<html> 

 

<body> 

    <h3>SSAB</h3> 

    <hr> 

    <h4>Skapa ny Order:</h4> 

    <form action="/createOrder" method="POST"> 

        Order Id: <input type="text" placeholder="order1234" 

name="orderId"><br> 

        <input name="time" type="hidden"> 

        <input name="date" type="hidden"> 

        <input type="submit" value="Skapa Order"> 

    </form> 

    <br/> 

    <hr> 

 

    <form action="/changeState" method="POST"> 

        Skriv in Order Id för den order du vill ändra Status på: <input 

type="text" placeholder="order1234" name="orderId"><br> 

        <input type="hidden" name="location" value="SSAB"> 

        <div class="row"> 

            <div class="input-field col s12"> 

                <select name="state"> 

                    <option value="" disabled selected>Välj Status:</option> 

                    <option value="Leveransklar">Klar för leverans</option> 

                </select> 

            </div> 

        </div> 

        <input type="submit" value="Byt Status" name=""> 

    </form> 

    <br/> 

    <hr> 

    <form action="/changeLocation" method="POST"> 

        <input type="hidden" name="location" value="SSAB"> 

        Skriv in Order Id för den order du vill skicka: <input type="text" 

placeholder="order1234" name="orderId"><br> 

        <input type="submit" name="Skickad" value="Skicka"> 

    <br/> 

    <hr> 

    </form> 

    <!-- START TABLE --> 

    <table> 

        <thead> 

            <tr> 

                <th>Order:</th> 

                <th>Plats:</th> 
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                <th>Status:</th> 

            </tr> 

        </thead> 

        <tbody> 

            {% for arr in transactions %} 

            <tr> 

                <td>{{ arr['orderId'] }}</td> 

                <td>{{ arr['location'] }}</td> 

                <td>{{ arr['state'] }}</td> 

            </tr> 

            {% endfor %} 

        </tbody> 

    </table> 

    <!-- END TABLE --> 

 

</body> 

 

</html> 

 

<script> 

    var d = new Date(); // for now 

    var h = d.getHours(); // => 9 

    var m = d.getMinutes(); // =>  30 

    var s = d.getSeconds(); // => 51 

    var dd = d.getDate(); 

    var mm = d.getMonth() + 1; 

    var yyyy = d.getFullYear(); 

    if (dd < 10) { 

        dd = '0' + dd 

    } 

 

    if (mm < 10) { 

        mm = '0' + mm 

    } 

    var today = dd + '/' + mm + '/' + yyyy; 

    var timeStr = h + ":" + m + ":" + s 

    document.getElementsByName("time")[0].value = timeStr; 

    document.getElementsByName("date")[0].value = today; 

     

</script> 
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Bilaga 9: Filen hamn.html 

<!DOCTYPE html> 

{% include 'header.html' %} 

<html> 

 

<body> 

    <h3>Hamn</h3> 

    <hr> 

    <form action="/changeState" method="POST"> 

        Skriv in Order Id för den order du vill ändra Status på: <input 

type="text" placeholder="order1234" name="orderId"><br> 

        <input type="hidden" name="location" value="Hamn"> 

        <div class="row"> 

            <div class="input-field col s12"> 

                <select name="state"> 

                    <option value="" disabled selected>Välj Status:</option> 

                    <option value="Mottagen">Mottagen</option> 

                    <option value="Tull">Tull</option> 

                    <option value="Leveransklar">Leveransklar</option> 

                </select> 

            </div> 

        </div> 

        <input type="submit" value="Byt Status" name=""> 

    </form> 

    <br/> 

    <hr> 

    <form action="/changeLocation" method="POST"> 

        <input type="hidden" name="location" value="Hamn"> 

        Skriv in Order Id för den order du vill skicka: <input type="text" 

placeholder="order1234" name="orderId"><br> 

        <input type="submit" value="Skicka"> 

    <br /> 

    <hr> 

    </form> 

    <!-- START TABLE --> 

    <table> 

        <thead> 

            <tr> 

                <th>Order:</th> 

                <th>Plats:</th> 

                <th>Status</th> 

            </tr> 

        </thead> 

        <tbody> 

            {% for arr in transactions %} 

            <tr> 

                <td>{{ arr['orderId'] }}</td> 

                <td>{{ arr['location'] }}</td> 

                <td>{{ arr['state'] }}</td> 



 

62 

 

            </tr> 

            {% endfor %} 

        </tbody> 

    </table> 

    <!-- END TABLE --> 

</body> 

 

</html> 
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Bilaga 10: Filen transport.html 

<!DOCTYPE html> 

{% include 'header.html' %} 

<html> 

    <body> 

        <h3>Transport</h3> 

        <hr> 

        <form action="/changeState" method="POST"> 

            Skriv in Order Id för den order du vill ändra Status på: <input 

type="text" placeholder="order1234" name="orderId"><br> 

            <input type="hidden" name="location" value="Transport"> 

            <div class="row"> 

                <div class="input-field col s12"> 

                    <select name="state"> 

                        <option value="" disabled selected>Välj 

Status:</option> 

                        <option value="Mottagen">Mottagen</option> 

                        <option value="Leveransklar">Leveransklar</option> 

                    </select> 

                </div> 

            </div> 

            <input type="submit" value="Byt status" name=""> 

        </form> 

        <br/> 

        <hr> 

        <form action="/changeLocation" method="POST"> 

            <input type="hidden" name="location" value="Transport"> 

            Skriv in Order Id för den order du vill skicka: <input type="text" 

placeholder="order1234" name="orderId"><br> 

            <input type="submit" value="Skicka"> 

        <br /> 

        <hr> 

        </form> 

            <!-- START TABLE --> 

    <table> 

        <thead> 

            <tr> 

                <th>Order:</th> 

                <th>Plats:</th> 

                <th>Status:</th> 

            </tr> 

        </thead> 

        <tbody> 

            {% for arr in transactions %} 

            <tr> 

                <td>{{ arr['orderId'] }}</td> 

                <td>{{ arr['location'] }}</td> 

                <td>{{ arr['state'] }}</td> 

            </tr> 
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            {% endfor %} 

        </tbody> 

    </table> 

    <!-- END TABLE --> 

    </body> 

</html> 
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Bilaga 11: Filen kund.html 

<!DOCTYPE html> 

{% include 'header.html' %} 

<html> 

    <body> 

        <h3>Kund</h3> 

        <hr> 

        <form action="/changeState" method="POST"> 

            Skriv in Order Id för den order du vill ändra Status på: <input 

type="text" placeholder="order1234" name="orderId"><br> 

            <input type="hidden" name="location" value="Kund"> 

            <div class="row"> 

                <div class="input-field col s12"> 

                    <select name="state"> 

                        <option value="" disabled selected>Välj 

Status:</option> 

                        <option value="Mottagen">Mottagen</option> 

                    </select> 

                </div> 

            </div> 

            <input type="submit" value="Byt status" name=""> 

        </form> 

            <!-- START TABLE --> 

            <br/> 

            <hr> 

    <table> 

        <thead> 

            <tr> 

                <th>Order:</th> 

                <th>Plats:</th> 

                <th>Status:</th> 

            </tr> 

        </thead> 

        <tbody> 

            {% for arr in transactions %} 

            <tr> 

                <td>{{ arr['orderId'] }}</td> 

                <td>{{ arr['location'] }}</td> 

                <td>{{ arr['state'] }}</td> 

            </tr> 

            {% endfor %} 

        </tbody> 

    </table> 

    <!-- END TABLE --> 

    </body> 

</html> 
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Bilaga 12: Filen historian.html 

<!DOCTYPE html> 

{% include 'header.html' %} 

<html> 

    <head> 

        <title>Blockkedje Historik!</title> 

    </head> 

    <body> 

            <h3>Historik</h3> 

 

        <hr> 

     

    <!-- START TABLE --> 

    <table> 

        <thead> 

            <tr> 

                <th>Transaktions Tidsstämpel:</th> 

                <th>Transaktions Typ:</th> 

            </tr> 

        </thead> 

        <tbody> 

 

            {% for arr in historian %} 

            <tr> 

                <td>{{ arr['transactionTimestamp'] }}</td> 

                <td>{{ arr['transactionType'] }}</td> 

            </tr> 

            {% endfor %} 

        </tbody> 

    </table> 

    <!-- END TABLE -->       

 

    </body> 

</html> 
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Bilaga 13: Filen queries.qry 

/** Sample queries for test 

*/ 

 

query GetOrders { 

  description: "Get all orders" 

  statement: 

      SELECT org.jess.Order 

        ORDER BY [orderId] 

} 

 

query GetMembers { 

  description: "Get all members" 

  statement: 

      SELECT org.jess.Member 

        ORDER BY [memberId] 

} 
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