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De här nedskrivna tankarna är en frukt av diskussioner 

med bankfolk och datasäkerhetsforskare rörande olika 

problem med elektroniska betalningsmedel. De utgör ett 

försök att formulera de mest grundläggande egenskaperna 

i viss nLån för betalningsmedel i allmänhet och för elek

troniska i synnerhet. Syftet är att skapa diskussion kring 

de problem (främst säkerhetsproblem) som en allmän an

vändningavelektroniska betalningsmedel kan ge upphov 

till. 
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l. Inledning 

Fordomdags bytte vi tjänster för att rättvist fördela 

produktion och konsumtion av vad som hör till livets nöd

torft och lyx. Allteftersom vi fann metoden klumpig börj

ade vi använda pengar som ett mellanled i tjänsteutbudet. 

Bruket av pengar ökade och kom så småningom att få så 

stor betydelse att det ursprungliga motivet för dess bruk 

ibland glömdes bort. Ja, så omfattande blev bruket av 

pengar att även detta understundorn verkade klumpigt och 

vi skaffade oss nya betalningsmedel. Nu har vi till vårt 

förfogande en yppig flora av metoder för att överföra och 

lagra pengars värde. Låt oss minnas att det är just detta 

vi vill göra: överföra och lagra information om värdet av 

de tjänster vi utför och vill ha utförda . Kanske är det 

så att vi nu med användning av elektroniska betalnings

medel är på väg att sammanföra denna informationsöverfö

ring (där informationen representerar ekonomiska värden) 

med övrig informationsbehandling (där informationen re

presenterar andra värden) . 

Den enskilda människan har egentligen inte ännu kommit 

att direkt använda elektroniska betalningsmedel. Visser

ligen har vi bankkort för användning i uttagsautomater, 

men dessa är enbart en legitimationshandling som berätti

gar oss till ett uttag av pengar. Något närmare elektro

niska betalningsmedel kommer vi när vi använder postgiro. 

Med insändandet av gireringsblanketten åstadkommer vi 

en ekonomisk transaktion där informationen om transak
tionen handhas av elektroniska apparater, datorer. Med den 

riktning och hastighet som utvecklingen har så kommer 

emellertid även privatpersoner att snart direkt använda 

elektroniska betalningsmedel, för t ex varuinköp i detalj

handeln. Vad kommer detta att innebära för människan? 
För samhället i övrigt? För att i någon mån besvara de:ssa 

frågor måste vi först se vilka påtagliga skillnader det 

finns mellan konventionella och elektroniska betalnings

metoder. Den kanske viktigaste skillnaden ligger i formen 
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för informationen: konkret i pengar och abstrakt i 

elektroniskt lagrad information. Vi diskuterar detta i 

avsnitt 2 nedan. 

En annan synpunkt som är värd att beakta vid en allmän 

användning av elektroniska betalningsmedel är i vilken 

utsträckning informationen om det ekonomiska värdet skall 

knytas till människan som har rätt att disponera detta 

värde. Detta diskuteras i avsnitt 3. Där föreslår vi också 

en terminologi som gör det bekvämt att järnföra konventio

nella och elektroniska betalningsmedel. För att kunna 

knyta information till en viss person måste personens 

identitet verifieras. Hur gör vi detta i manuella och i 

automatiska system? Detta behandlas i avsnitt 4. 

Det mest aktuella elektroniska betalningsmedlet är som 

nämnts ovan kontokort för bruk i detaljhandeln och lik

nande. För att ge fllnderingarna en konkret tillämpning 

tar vi detta som exempel och pekar på några tänkbara kon

sekvenser i avsnitt 5. 

De slutsatser vi drar i avsnitt 6 avser att tjäna syftet 

med denna skrift: att mana till eftertanke och bidra till 

beslutsunderlaget innan vi fattar v iktiga beslut om en 

vidare användning av elektroniska betalningsmedel. 

2. Abstrakt och konkret informationslagring 

När vi började prägla mynt var vi angelägna om att mate

rialet i myntet skulle ha det värde som präglades på myntet. 

Detta blev opraktiskt och så småningom blev myntet och 

senare sedeln en konkret representation av det åsatta 

värdet. Detta är en form av konkre t informationslagring 

som har djupa rötter. Den användes i alla originalhand

lingar, där handlingens form (handskriven namnteckning, 

sigill, e tc) avser att garantera att denna representerar 

det åsatta värdet (som inte alltid är e konomiskt) • Syftet 
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med den givna formen är att göra informationen irrepro

ducerbar. Vi bör inte kunna förfalska en sedel, en kopia 

av en handling bör kunna skiljas från originalet, etc. 

Vid övergången till informationsbehandling med elektro

niska hjälpmedel förändrades situationen. Informationen 

lagrades i abstrakt form och den blev lätt att reproducera . 

Vi ser fortfarande ingen metod att skilja kopian från 

originalet i dessa fall. Om originalets särställning 

(t ex som värdehandling) är väsentlig tvingas vi använda 

konkreta informationsbärare eller lita till ärlig behand

ling av abstrakt lagrad information. 

Det som sagts ovan gäller information av såväl ekonomisk 

som icke ekonomisk natur. Men när informationen represen

terar ett ekonomiskt värde är problemet satt på sin spets : 

information måste knytas till en bestämd innehavare. Vi 

bör inte glömma att informationen djupast sett represen

terar värdet av en tjänst innehavaren utfört och kan få 

utförd åt sig. En kopiering av informationen (som i sig 

inte kan upptäckas) får inte leda till att den knyts till 

en annan innehavare. Detta skulle rubba fundamentala 

ekonomiska lagar. (Jämför sedelförfalskning!) 

En annan synpunkt på abstrakt lagrad information är om 

människorna är beredda att acceptera den som representa

tion för egna ekonomiska värden. I dag ser vi siffror på 

sedlar och mynt, tryckt text och siffror i våra bank

böcker, egna noteringar i checkhäftet, etc). (Lägg märke 
till den fallande signifikansen i uppräkningen!) Ett magne

tiskt läsbart kort vars lagrade information representerar 

ett visst värde kan vara svårt att acceptera om inte värdet 

görs lätt avläsbart. 
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3. Personliga och opersonliga betalningsmedel 

Eftersom ekonomiska värden alltid är knutna till inne

havaren kan de alltid betecknas som personliga. Medlen 

för att överföra värdena på en ny innehavare kan däremot 

vara opersonliga i den meningen att de inte kräver någon 

insats av innehavaren. Det enklaste exemplet är pengar. 

Andra betalningsmedel, som t ex checker, kräver att inne

havaren medverkar i betalningsproceduren - vi kallar dessa 

betalningsmedel personliga. 

Vi har hittills i samhället en rik flora av både person

liga och opersonliga betalningsmedel. Denna tradition på

verkar starkt valet av elektroniska betalningsmedel och 

människors inställning till dessa. Beträffande individens 

elektroniska betalningsmedel föreslår vi därför följande 

uppdelning: 

Kontantkort eller elektronisk plånbok: ett opersonligt 

elektroniskt betalningsmedel som alltså utan någon speciell 

procedur kan överlåtas på någon annan som då kan utnyttja 

dess lagrade värde. 

Elektronisk check: ett personligt betalningsmedel som för 

sitt bruk kräver att innehavaren demonstrerar sin rätt 

till den lagrade informationen. 

Båda typerna kan vara anslutna till ett bankkonto eller 

vara självständiga, dvs innehålla värdet lagrat i elektro

niska minnen. Idetsistnämnda fallet får de laddas med 

värdet genom någon procedur som överför detta till betal

ningsmedlet från ett bankkonto eller annan källa. 
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4. Identitet och verifiering av identitet 

Vi har i avsnitt 2 konstaterat att ekonomiska värden är 

information som är knuten till en bestämd innehavare. 

Vid behandling av denna information är det därmed väsent

ligt att fastställa denna identitet. Begreppet identitet 

är facinerande i sig, men låt oss inte här fördjupa oss 

i en filosofisk diskussion om detta. Vi anser att identi

tet är information som är gemensam för den som identifi

eras och den som identifierar. Vi känner igen ett utseende, 

personnumret på vårt ID-kort överensstämmer med det som 

noterats i samband med ett bankkonto, min namnteckning 

överensstämmer med den på mitt ID-kort, osv. En person 

eller något annat kan ha flera identiteter: jag kan iden

tifieras som medlem i en förening utan att uppge mitt per

sonnummer. 

Med denna syn på begreppet identitet verkar verifiering 

av uppgiven identitet vara enkel nog: allt som behövs är 

att kontrollera den information som skall vara gemensam. 

Av bitter erfarenhet vet vi dock att detta är lättare sagt 

än gjort. 

Även i detta sammanhang är reproducerbarheten en väsent

lig faktor. Om en individ (i vid bemärkelse} lyckas repro

ducera den "identitetsinformation" som är gemensam för en 

annan individ och en identifierare så har han därmed också 

reproducerat identiteten. (Här opponerar sig filosofen 

och etikern, men som sagt vi diskuterar inte deras problem.} 

Identitetsinformationen måste således vara skyddad för 

reproduktion. Med utseendet som identitetsinformation är 

detta enkelt nog; med identitetsinformationen lagrad på 

ett magnetiskt läsbart kort kan det vara svårt. 

Vid diskussion om reproducerbarheten av identitetsinforma

tionen är det väsentligt att s~ilja på om verifierings

proceduren innefattar enkel- el.ler dubbelriktad kommunika
tion. En identifierare som betraktar en individ och känner 
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igen honom eller henne på utseendet använder sig av en

vägskommunikation. En annan betraktare (som så att säga 

avlyssnar kommunikationskanalen) kan inte med framgång 

uppge sig vara individen i fråga eftersom utseendet är 
svårt att reproducera. Med information som är lätt att 

reproducera (som t ex elektroniskt lagrad information) 

blir avlyssnaren av kommunikationskanalen en mer framgångs

rik identitetsförfalskare. För att undvika detta kan man 

använda tvåvägskommunikation. Den gemensamma informationen 

("identitetsinformationen") är då en funktion F. Identi-

fieraren sänder ut ett godtyckligt meddelande till den 

som skall identifieras. Båda applicerar F på det utsända 

meddelandet och resultaten kan jämföras . Se figuren nedan! 

x 

F(x) F(x) 
O.K. 

En avlyssnare av kommunikationskanalen kan ha stora svårig

heter att reproducera F även efter flera avlyssnade med

delande x. Även andra procedurer vid tvåvägskommunikation 

kan tänkas. 

5. Konsekvenser i ett praktiskt exempel "Garderobsfallet" 

Det mest närliggande elektroniska betalningsmedlet för 

individuellt bruk är elektroniska checker (med vår nomen

klatur; se avsnitt 3) för bruk i detaljhandeln. Dessa 

kräver att innehavaren demonstrerar sin rätt till betql

ningsmedlet genom att (va.nligtvis) uppge en s k personkod 

(Personal Identification Number, PIN) med t ex 4 decimala 

siffror. Hittills diskuterade system är anknutna till ett 
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bankkonto och inget värde är således lagrat i betalnings

medlet. Dessa har kallats bankkort, kontokort eller betal

kort. Vi använder dock här beteckningen elektronisk check. 

Vi förutsätter att den elektroniska checken har formen av 

ett maskinläsbart kort. Vid uttag legitimerar sig inne

havaren genom att slå in sin personkod på ett tangentbord. 

Denna typ av system används som bekant i uttagsautomater 

och kan där anses fylla rimliga säkerhetskrav, bl a på 

grund av apparatens fysiska säkerhet. I detaljhandeln är 

förhållandena annorlunda. Vi anser det inte otroligt att 

följande kan inträffa: 

Företaget Svartklubben driver en tobaksaffär och har spe

cialiserat sig på att sälja cigarrer och annat rökverk 

av exklusiva märken till förmögna kunder. Svartklubben 

disponerar en kassaterminal med automatisk verifierings

möjlighet. Terminalen och verifieringsenheten är direkt

anslutna till en bank. Verifieringsenheten har emellertid 

inte placerats så att den är åtkomlig för kunderna, utan 

i ett inre rum, "garderoben", i lokalerna där den manövre

ras av en av kumpanerna i Svartklubben eller i sofistiker

ade fall av en mekanisk hand som kan trycka ner knapparna 

på verifieringsenhetens tangentbord. 

Kunderna ser istället en atrapp som är tillverkad av Svart

klubben och som till förväxling liknar verifieringsenheten 

i ''garderoben". Atrappen innehåller bara en kortläsare 

och ett tangentbord som med en sladd är anslutna till en 
skrivare för. magnetkort resp. till en tablå för utläsning 

av kundens personkod (eller direkt ansluten till den 

mekaniska handen) . Svartklubbens lilla hembygge reproducerar 

därmed kundens kort och kumpanen i det inre rummet noterar 

kundens personkod. (Detta kan förstås också ske automatiskt). 

Det reproducerade kortet och den reproducerade personkoden 

används omedelbart i den riktiga verifieringsenheten. Om 

det hela är rätt utfört märker kunden ingenting ovanligt och 

anar inte att en replik av hans kort med tillhörande person

kod nu är i Svartklubbens ägo. 
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Svartklubben samlar förmodligen ihop ett större antal kort 

innan de använder dem på det för dem fördelaktigaste sätt 

som systemet tillåter. 

En variant på garderobsfallet är att Svartklubbens tobaks

affär helt saknar en legitim terminal utan använder attrapp

en endast för att kopiera kundernas kortnummer och person

kod samt bjuder på de köpta varorna. Den förlusten kan ju 

lätt tas igen senare. 

Även om man bör göra allt som rimligen kan göras för att 

förhindra brott av den art som relaterats ovan drar vi slut

satsen att hemlig personinformation i ett verifieringssystent 

löper en större risk att bli avslöjad i detaljhandeln än i 

samband med användning i uttagsautomater. Därför måste vi 

som realistiska betrakta konsekvenserna av avslöjade person

koder och därtill hörande kortnurnmer. 

slutsatser av detta: 

l. En serie av kortnummer med tillhörande person

koder bör inte vara gemensamma för direkta bank

tillämpningar (typ uttagsautomater) och för 

detaljhandelstillämpningar. 

2. Effekten av · att ett reproducerat kort och till

hörande personkod kornmer i orätta händer måste 

begränsas. Det räcker inte med att snabbt kunna 

spärra kontot eftersom förlusten av informationen 

på kortet och personkoden ej behöver bli upptäckt. 
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6. slutsatser 

Att introducera elektroniska betalningsmedel för allmänt 

bruk är ett stort steg. Det innebär inte endast att man 

ersätter en äldre med en modernare teknik. Det innebär 
också att allmänheten måste acceptera att ekonomiska 

värden representeras av information lagrad och överförd 

i abstrakt form. Det innebär ett avbrott av en flertusen

årig tradition av konkreta informationsbärare för ekono

miska värden. Det innebär det första steget mot ett sam

hällsomfattande Automatiskt Betalnings System (ABS). Det 

innebär att ekonomiska värden behandlas som annan informa

tion i Automatiska Data- Behandlings- (ADB-) system. 

Som i alla ADB-system får vi i ABS rika möjligheter att 

effektivt uträtta det vi vill uträtta. Tyvärr ges också 

rika möjligheter att uträtta det vi inte vill ha uträttat . 

Vi skall emellertid inte här ta upp den debatt om kontroll, 

integritet, svårigheter att få rättelse, osv som säkerligen 

kommer. I stället vill vi ge beslutsfattare möjlighet att 

i positiv anda styra tekniken för att så långt det är 

möjligt undvika dess negativa konsekvenser. Innan vi för 

allmänheten introducerar elektroniska betalningsmedel bör 

vi noggrant fundera över och försöka besvara bl a följande 

frågor: 

Kan vi acceptera att ekonomiska värden lagras och 

överförs i helt abstrakt form? (Vi kanske åtminstone 

vill med något av våra sinnen iaktta belopp och 
transaktioner?) 

Vilka konsekvenser får det i varje särskilt fall när 

vi bryter med en långvarig tradition. (Har vi mindre 

respekt för siffran 100 kr på en siffertavla än för 

en hundralapp?) 

Vilka konsekvenser får ett minskat bruk av pengar? · 
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Vill vi ha elektroniska betalningsmedel? I så fall 

i vilken form? Elektronisk plånbok (kanske med ett 

elektroniskt lås)? Elektronisk check? 

Hur skall överföringen av de ekonomiska värdena gör as? 

skall de integreras med övrig informationsöverföring? 

Vilka informationsmängder handlar det om? 

Bör vi automatisera även verifieringen av uppgiven 

identitet? I så fall i vilken utsträckning? Hur rea

gerar vi inför ett allmänt bruk av automatisk i den

titetsverifiering? Vilka former skall verifieringen 

ha? 

Hur påverkas andra samhällsförhållanden av en a l lmän 

användning av elektroniska betalningsmedel? Lagstift

ning? Ekonomisk och annan brottslighet? Sociala 

konsekvenser? 

En smula eftertanke före kan nog bespara oss bekymmer i 

framtiden. 


