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Sammanfattning
I slutet av 1996 kunde man för första gången som privatperson i Sverige göra
bankaffärer via Internet. Under 1997 har användandet av dessa banktjänster ökat
explosionsartat och även intresset hos de som ännu inte har tjänsterna har ökat.

Detta examensarbete, på 20 poäng, undersöker frågeställningar som kan finnas
angående bankaffärer via Internet. De frågeställningar som besvaras i examensarbetet
är bland annat: om det är säkert att göra bankaffärer via Internet, varför banker startat
Internettjänster, vilken kategori av personer som utnyttjar dessa Internettjänster, vilka
tjänster man kan utnyttja.

Då bankaffärer via Internet är ett relativt nytt sätt att utföra sina bankaffärer på har
följande metoder använts för att besvara ovanstående frågor: litteraturstudie (böcker
och artiklar), Internet samt telefonintervjuer.

Av de resultat som framkom under arbetets gång kan följande summering angående
bankaffärer via Internet göras:

Bankerna har startat dessa Internettjänster för att underlätta arbetet både för kunderna
och personalen.

Den säkerhet som bankerna idag använder sig av kan anses vara till räckligt säker för
att man skall kunna göra sina bankaffärer via Internet utan att vara orolig för att ens
pengar skall gå förlorade.

Den vanligaste kunden som gör sina bankaffärer via Internet är en medelålders man
med god ekonomi. Han utnyttjar framförallt tjänsterna kontroll av saldo, överföringar
samt betalning av räkningar.

Om man skall se till den historiska utvecklingen av de flesta tekniska hjälpmedel har
det ofta resulterat i en minskning av arbetskraft. Än så länge har man dock inte kunnat
se någon personalminskning på de banker som har Internettjänster utan snarare
tvärtom.
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1. Bakgrund
Informationsteknik, IT, är ett väldigt populärt ord idag och nästan alla talar om det.
Begreppet syftar oftast på modern digital teknik som datorer, mobiltelefoner och
Internet. Inom dessa områden sker det hela tiden nya framsteg och utvecklingen har
under de senaste åren skett enormt snabbt, det talas om en IT-revolution.
Huvudsakligen innebär detta att den digitala tekniken har blivit så billi g och bra att den
för många erbjuder det effektivaste hjälpmedlet.

Modern IT ger också hitintill s oanade möjli gheter till kommunikation. Förutsättningen
för många funktioner är att det finns en förbindelse med omvärlden. Internet, vilket
alltså inte är samma sak som IT,  kan används för att åstadkomma en sådan
förbindelse. Enligt [CS9679] var ett Internetabonnemang ”årets julklapp” 1996.

Det finns ingen exakt uppgift om hur många personer som idag är anslutna till Internet,
olika källor nämner olika siffror, men enligt [SAN96] är antalet anslutna mellan 30 och
60 miljoner. Olika prognoser talar om allt ifrån 100 miljoner till 1 miljard användare vid
sekelskiftet [SAN96], men då den senare siffran är högre än dagens antal TV-tittare är
siffran kanske lite väl tilltagen.

Under de första åren Internet fanns kunde man bl. a. utbyta information via sina
datorer, skicka elektronisk post, koppla upp sig mot andra värddatorer än sin egen.
Mycket mer kunde man egentligen inte göra. Under åren som gått sedan ARPANET
startades 1969, vilket är föregångaren till dagens Internet, har nya tjänster till kommit
och man kan i dag bl.a. läsa tidningar, lyssna på musik, se film/TV, debattera,
annonsera, beställa hem matvaror (från exempelvis NK), ringa till USA (med
lokaltaxa), sköta sina bankaffärer mm.

Trots att många har börjat använda Internet, finns det fortfarande många som är
tveksamma. Man kan ju förstå att vissa är skeptiska när man titt som tätt hör om så
kallade ”hackers” som tar sig i företag och organisationers datorer. Hur kan t. ex. en
banktransaktion göras säker över Internet då till och med CIA får intrång av obehöriga
i sina datorer som är kopplade till Internet?

När S-E-Banken startade Internetkontoret den 2 december 1996 hoppades de på att få
10 000 kunder fram till våren och 20 000 under hela 1997. Nu blev S-E-Bankens
Internetkontor en större succé än vad S-E-Banken hade räknat med och två månader
efter starten hade antalet kunder passerat 30 000 [CS9708]. Antalet Internetkunder är
nu (april 1997) 44 000, plus 10 000 anställda som är uppkopplade till tjänsten
[CS9715].

Denna nya tjänst möjli ggör att man som privatperson bl.a. kan göra överföringar
mellan konton, post- och bankgirobetalningar, köp och försäljning av aktier. Allt detta
kan man enkelt sköta hemifrån, om man har tillgång till en dator och Internet.

Tidningen Computer Sweden har varje vecka en liten notis som de kallar ”Veckans
web-fråga” och i nummer 1, 1997 hade 515 personer svarat på följande fråga:

”Skulle du vilja sköta alla dina bankaffärer via Internet?”

 [CS9701, sida 1]

64% av de till frågade svarade ja, medan endast 36% svarade nej på denna fråga
[CS9701]. Notisen säger dock inget om vilken kategori personer som har svarat på
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frågan, men det visar att det finns ett intresse av att kunna göra sina bankaffärer via
Internet.

När jag själv ansökte om tjänsten Internet-kontoret hade jag en del funderingar. Vilken
säkerhet erbjuder banken mig, som privatperson, när jag skall göra mina bankärenden
över Internet? Vad händer om en ”hacker” på något sätt får till gång till mi tt konto?
Varför har banken startat upp denna tjänst? Vilka tjänster erbjuder bankerna?

Internet ligger i tiden och har mycket intressanta funktioner som man kan utnyttja. De
frågeställningar som detta examensarbete kommer att söka svar på är mycket aktuella
och intressanta i dagens samhälle. Det finns säkerligen många som har ställt sig dessa
frågor innan och, liksom jag, gärna skulle vilja ha svar på.
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2. Introduktion
Följande avsnitt kommer att beskriva hur Internet blev till , hur det fungerar samt några
av de tjänster som finns att tillgå via Internet.

2.1 Internet

För tre till fem år sedan var det endast ett fåtal personer som över huvud taget hade
hört talas om Internet, än mindre använt sig av det. Men sedan dess har användningen
av Internet ökat lavinartat. Egen erfarenhet visar att fortfarande idag finns det väldig
många personer i Sverige som aldrig har använt Internet någon gång.

Vi blir dagligen påminda om Internets existens i tidningar, radio, TV eller på annat sätt.
Internet är inte bara ett nytt medium, utan det är, enligt Larsson [LAR96], även det
snabbast växande mediet i historien. Varken telefonen, radion eller TVn kommer i
närheten av denna explosionsartade tillväxttakt som Internet har i dagens samhälle.

Internet är ett nätverk av nätverk som baseras på ett strikt tekniskt protokoll, TCP/IP
(vilket är en förkortning av Transmission Control Protocol/Internet Protocol, se
avsnitt Bilaga D: Uttryck). Idag är Internet en global resurs som ansluter miljontals
användare. Via Internet kommer man åt information om både lokala och världsvida
nyheter, väder och temperaturer. Man kan se en trailer på filmen man precis skall gå
och se, man behöver inte tänka på att gå till banken innan de stänger klockan 15.00,
detta och mycket, mycket mer, erbjuder Internet oss. Idag används Internet till den
största delen för e-post, överföring av filer och för WWW (se avsnitt 2.2 för vidare
förklaringar av dessa begrepp).

2.1.1 Historien bakom Internet

Under den tiden som det ”Kalla Kriget” fortfarande pågick mellan USA och dåvarande
Sovjetunionen hade USA ett stort strategiskt problem. Hur skulle myndigheterna
kunna kommunicera om landets telefonnät skulle skadas av ett kärnvapenanfall? Det
skulle krävas något mer effektivare sätt att kommunicera än dåtidens
radiokommunikation, som både var komplicerad och klumpig.

När Sovjetunionen 1957 sköt upp den första satelli ten (Sputnik) i rymden, beslöt
Department Of Defense (DoD) att grunda Advanced Research Projects Agency
(ARPA senare kallad DARPA: Defence Advanced Research Projects Agency) för att
föra USA till den vetenskapliga och tekniska toppen.

Lösning på kommunikationsproblemet visade sig vara ett datanätverk. Detta nätverk
skulle inte ha någon ”central auktoritet” då detta skulle bli ett klart mål vid ett
eventuellt krig. Målet var även att nätverket skulle kunna fungera trots felande länkar
och vara pålitligt i andra tänkbara situationer. De enskilda datorerna skulle kunna ta
emot och sända paket av information med avsändar- och destinationsadress. Om det
var stopp någonstans, skulle paketet ta en annan väg. Det var slutdestinationen som
var det väsentliga och inte vilken väg informationen färdades.
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2.1.2 1970-talet: Militären och forskare

1969 startades ARPANET, grundstenen till det nuvarande Internet. De fyra första
datorerna som sammankopplades fanns på University of California at Los Angeles
(UCLA), University of California at Santa Barbara (UCSB), Stanford Research
Institute (SRI) samt University of Utah [SAN96]. Tack vare ARPANET kunde nu
vetenskapsmän och forskare dela och utbyta information via sina datorer.

I april 1971, dvs. två år efter starten av ARPANET, var 23 superdatorer anslutna (se
Bilaga B: Värddatorer). Antalet anslutna värddatorer kom att öka explosionsartat
under de kommande 26 åren, och skall se till historien så kommer antalet anslutna
värddatorer att fortsätta öka. (För detaljerade siffror över anslutna värddatorer under
efterföljande år se Bilaga B: Värddatorer).

År 1972 till verkades det första programmet för att ta emot och skicka elektronisk post
(e-post) och nu kunde personer som hade till gång till nätverket effektivt kommunicera
med varandra. Samma år fastslogs en specifikation för tjänsten Telnet, en tjänst som
tillåter användaren att koppla upp sig mot andra värddatorer än sin egen.

Att få värddatorerna att kommunicera med flera olika nätverk utan att veta vilken
teknologi som låg under var ett problem vid anslutningen av andra nätverk till
ARPANET. Detta underlättades när den första specifikationen av protokollet
Transmission Control Protocol (TCP) publicerades i december 1974.

ARPANET växte under 70-talet och till skill nad mot andra datanätverk kunde detta
nätverk användas av flera olika typer av datorer. Så länge som individuella maskiner
kunde ”tala” det nya paketswitchande språket, var deras namn, deras innehåll och
deras ägare irrelevant.

University College of London (England) och Royal Radar Establishment (Norge) var
de två första utomstående ”länderna” att anslutas till ARPANET, vilket skedde 1973.

Det var relativt enkelt att länka nya datorer till det växande nätverket av nätverk. Då
protokollet, som kallades för TCP/IP, var av arten ”public domain” (fritt att spridas av
vem som helst så länge man inte säljer det) och den grundläggande tekniken var
decentraliserad, var det svårt att stoppa folk från att länka varandras datorer. Det fanns
heller inget intresse av att stoppa folk från att utöka det globalt växande nätverket.

En specifikation för filöverföring gjordes och File Transfer Protocol (FTP) skulle bli
det vanligaste sättet att hämta och skicka filer på Internet.

Ett år efter England och Norges anslutning gjordes en del av ARPANET kommersiellt
och denna kommersiella delen fick namnet Telenet.

I slutet av 1979 utvecklades USENET News, ett datanätverk där den enskilde
användaren kan posta ett inlägg som rör i stort sett vilka ämnen som helst. Om man
lägger ut en fråga (i avsedd diskussionsgrupp naturligtvis!) kan man få massor av svar
inom loppet av några timmar.
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2.1.3 1980-talet: Globaliseringen

1981 startades Because Its Time NETwork (BITNET), denna tjänst erbjöd e-post och
tillgång till USENET.

Computer Science Network (CSNET) utformades samma år för att erbjuda
nätverkstjänster främst för universitetsforskare som inte hade till gång till ARPANET.
Samtidigt introducerades i Frankrike ett nytt och revolutionerande sätt att
kommunicera, Minitel-terminalen. Med denna nya terminal kunde man bl.a. beställa
tjänster, hushållsvaror och diskutera med andra.

Året därefter bestämde DARPA sig för att byta protokollet i alla sina system på
ARPANET till TCP/IP och eftersom ARPANET var en viktig del av nätverket var
andra också ”tvungna” att börja använda TCP/IP. Samma år deklarerade DoD att
TCP/IP även var deras standardprotokoll.

När University of Wisconsin kopplade upp ”nameservern” 1983, innebar det att man
inte längre behövde känna till den exakta vägen till andra system för att kunna nå dem.
En värddator med t.ex. adressen 193.10.185.102 kunde nu även anropas med
”baby.dormnet.his.se”.

Då allt fler civila datorer anslöts till ARPANET beslöt det amerikanska försvaret att
dela upp nätet i ett civilt och ett militärt nät. Den civila delen kallades Internet och den
militära delen fick namnet MILNET.

Ett år efter det att den första nameservern hade kopplats upp introducerades Domain
Name System (DNS), vilket är det system som översätter ett datornamn till ett IP-
nummer.

År 1987 startade det amerikanska National Science Foundation (NSF) ett datanätverk
vid namn NSFNET. Detta nya nätverk gjorde ett stort steg för tekniskt avancemang
genom att länka nyare och snabbare superdatorer genom snabbare länkar.

Network News Transfer Protocol (NNTP) designades för att utöka USENET:s
prestanda över TCP/IP.

Internet worm, vilken var den första tjänst med vars hjälp man nu kunde söka
information på nätet, infördes 1988. Den innefattade till en början endast 10 % av
Internets då nära 60 000 anslutna värddatorer.

Samma år uppfanns Internet Relay Chat (IRC), denna tjänst erbjöd en
direktkommunikation, via tangentbordet, med andra personer som var anslutna till
samma tjänst. FidoNet anslöts till Internet, vilket medförde en ny möjli ghet att utbyta
information som e-post eller genom news. NSFNET anslöt länderna Canada, Danmark,
Finland, Frankrike, Island, Norge och Sverige.

År 1989 upphörde ARPANET att existera.

Programmet Archie släpptes, med vilket man lätt kunde söka filer genom Archie-
servrar och finna dessa världen över, förutsatt att man kände till en del av filnamnet.
The World uppstod, detta var den första kommersiella Internetleverantören med
uppringd kommunikation.
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2.1.4 1990-talet: Ett nät för alla

1991 uppfanns Wide Are Information Servers (WAIS) med vars hjälp man enkelt
kunde leta information.

World Wide Web (WWW) släpptes av det Schweiziska European Laboratory for
Particle Physics (CERN). Denna tjänst var grafisk och till en början ganska liten, men
ökade i användning explosionsartat.

En liknande tjänst, Gopher, släpptes. Men till skill nad från WWW var Gopher
menybaserat och användaren navigerar från meny till meny där varje menyval tar en till
nya informationsmängder.

Då krypteringsprogrammet Pretty Good Privacy (PGP) släpptes försökte National
Security Agency (NSA) att stoppa exporten av programmet genom att ta patent på det.
Men PGP hade redan börjat spridas över hela världen via FTP så exporten av
programmet var redan i full gång.

PGP till åter olika nivåer av kryptering och innebar en revolution inom säker kryptering
för gemene man.

I mars 1992 gjordes experiment med ljudöverföringar i realtid och de första
videoöverföringarna gjordes i november samma år.

Året efter gjordes Web-browser (se Bilaga D: Uttryck) programmet Mosaic (för
WWW) och blev en stor succé, nya typer av Internet Worms till kom och även andra
sökverktyg som t.ex. Lycos, Webcrawler och  Infoseek uppstod.

Nu började även företagen få upp ögonen för det nya mediet.

1994 firade ARPANET/Internet sitt 25-års jubileum och WWW övertog Telnets andra
plats som den populäraste tjänsten på Internet. FTP låg fortfarande på första plats.

I USA kunde man nu köpa hushållsvaror och beställa pizza över Internet.

Det fanns dock andra internationella tjänster, där man betalade med kreditkort, som
man kunde utnyttja. Idag (1997) kan man även från Sverige, via Internet,  bl.a. beställa
hem matvaror från NK, göra sina bankaffärer osv.

I mars 1995 gick WWW om FTP som den största tjänsten på Internet och FTP fick
slutligen en andra placering. Den första 24-timmars radion påbörjade sin sändning på
nätet, den första banken på Internet, Security First Network Bank, startades detta år.
Vid denna tidpunkt meddelade Mark Twain Bank i USA att de som första bank nu
accepterade E-cash, dvs. digitala pengar som betalningsmedel. De traditionella
uppringda tjänsterna CompuServe, America Online och Prodigy började erbjuda
till gång till Internettjänster. Förr hade man enbart kunnat nå tjänsterna e-post och
News via dessa tjänster. Netscape Communications släppte Web-browsern Netscape
Navigator för allmänheten.

Från att ha varit ett nät för forskare blev Internet till ett nät för alla. Nätverket är inte
till för människor av någon särskild ras, religion, socialklass eller annan grupp.
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2.1.5 2000-talet: Hur ser framtiden ut?

Det kan vara svårt att sia om Internets framtid, men ett som är säkert är att Internet
har definitivt kommit för att stanna. Det vi kan se och göra på Internet idag är bara en
del av vad vi kommer att kunna använda Internet till i framtiden. Det finns redan
programvaror för att både titta på tv, video, lyssna på radio och prata i telefon för
lokalsamtalstaxa över hela världen.

Internet är framtidens media för att kunna få tag på information och dessutom kunna
kommunicera på olika sätt över hela världen. Detta har nu börjat upptäckas av
företagen som nu kommer att lägga ner mer resurser på det ”nya” mediet.

I januari 1996 fanns det ca. 9 472 000 värddatorer anslutna till Internet och i juli
samma år hade denna siffra ökat till 12 881 000 (se Bilaga B: Värddatorer). Det finns
ingen som vet hur många personer som i sin tur är kopplade till dessa värddatorer och
således även till Internet. Men det spekuleras vilt och någonstans mellan 30 till 60
miljoner ligger de vanligaste gissningarna på - men ingen vet med säkerhet. Någon har
räknat ut att om utvecklingen fortsätter i samma takt som den har börjat kommer
samtliga människor i världen att vara anslutna redan år 2004. Detta är dock ganska
osannolikt då det fortfarande finns många människor på jorden som lever i fattigdom
och knappt har mat för dagen.

IT-utvecklingen, och i synnerhet Internet, kommer att förändra vårt sätt att göra
affärer, arbeta, skolan, sjukvården, politiken, demokratin och inom många fler
områden. Utvecklingen påverkar alla och de som tror att de inte behöver bry sig,
kommer förr eller senare att tvingas ändra sin uppfattning.

2.1.6 Epilog

Det finns flera anledningar till att Internet ökat i storlek, och hur den kunnat öka så
snabbt. Då man redan från början hade avsikten att nätet skulle bli stort, fick alla som
kunde, ansluta sig till nätet. Om ett krig hade blossat upp, hade man troligen kunnat
kommunicera genom ARPANET om telefonnätet (eller delar av det) hade slagits ut.
Idag finns bättre tekniker som kan användas effektivare i sådana situationer, man kan
t.ex. utnyttja satelli ter bättre och med mobiltelefoner ringa (via satelli t) från vilken plats
som helst på jordklotet.

Utvecklingen av tjänster på Internet standardiserades till en början av myndigheter,
men senare kom enskilda användare, som programmerare och studenter, med egna
idéer och tjänster. Många av de nya tjänsterna som hittades på av dessa, ofta unga
personer, används idag och det är användarna på Internet som har styrt vilka tjänster
som blivit ”standardiserade”.

När grunden för Internet lades för 28 år sedan, gjordes dessa av militära intressen. Idag
används Internet av flera miljoner människor inom många olika intresseområden.
Internet har kommit att bli en informationsteknologisk succé.
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2.2 Tjänster

Det finns olika sätt att använda Internet. Dessa brukar kallas för tjänster och den
vanligaste tjänsten är än så länge elektronisk post (e-post). Denna tjänst samt
ytterligare några av de vanligaste beskrivs kortfattat nedan.

2.2.1 World Wide Web (WWW)

Många tjänster faller under begreppet World Wide Web, vilket är en
världsomspännande ”väv” av information. WWW presenterar informationen på
Internet på ett grafiskt sätt vilket gör det lättare att arbeta med. Att söka information
blir med de många sökverktyg som finns relativt enkelt trots att informationen i stort
sett är fullständigt ostrukturerad.

WWW:s funktion bygger på så kallad hypertext samt en simpel request-response
modell. Detta innebär att man helt enkelt kan peka och klicka på en referens till ett
annat dokument. Din klient, t.ex. Netscape Navigator, Internet Explorer, Mosaic eller
någon annan ”Web-browser” , skickar ut en begäran (eng. request) till den
serverprogramvara som anges i referensen och får svar (eng. response) som
förhoppningsvis innebär att den refererade informationen skickas till din klient, som då
kan tolka eventuella styrkoder och presentera dokumentet för dig.

2.2.2 Elektronisk post (E-post)

Ray Tomblinson var den person som 1972 till verkade ett program för att ta emot och
skicka elektronisk post (e-post eller e-mail, som är den engelska förkortningen). Enligt
Sandén, [SAN96] är E-post en av de mest använda tjänsterna av de som finns att till gå
via Internet. Det är precis som antyds av namnet ett elektroniskt meddelandesystem,
och är ett enkelt sätt att kommunicera med andra människor på. Det som krävs för att
du ska kunna göra detta är för det första att du har en elektronisk postlåda på ett
elektroniskt postkontor samt att den du vill kommunicera med också har det.

Istället för att skriva ett vanligt brev med en normal adress, så skriver man ett
meddelande på sin dator och använder sig av en särskild e-post adress som man skriver
i huvudet på brevet.

När man skriver en vanlig adress består den av namn, adress, postnummer och
postadress, samt land, om den du skriver till befinner sig utomlands. Den elektroniska
adressen ser ut på liknande sätt, men allt skrivs på bara en rad; först kommer namnet,
därefter ett @. Tecknet kallas ”at” av det engelska ordet som betyder ”vid” eller ”hos” .
I dagligt tal kallas tecknet för ”kanelbulle”, ”snabel-a” eller något liknande. Sedan
kommer själva adressen som (från höger till vänster) talar om land (eller organisation i
vissa fall), domän och till sist den specifika maskin som har det elektroniska
postkontoret.
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2.2.3 File Transfer Protocol (FTP)

Ett vanligaste sätt att hämta och skicka filer på Internet är att använda sig av FTP.

Med hjälp av FTP-servrar (värddatorer som till handahåller tjänsten FTP) kan man
hämta filer via Internet. Filer kan hämtas på minst två sätt. Det första sättet innebär att
man hämtar filer i ASCII- form. Detta sätt till ämpas då man hämtar texter och andra
filer av format som inte innehåller binära koder. Det andra sättet innebär att man
hämtar filer i binär form. Detta överföringssätt kan användas för alla filer.

Om man har ett konto på värddatorn som man tar kontakt med, anger man sitt
användarnamn och lösenord. Det vanligaste är att man loggar in anonymt, och på det
sättet tar del av den anonyma delen av FTP-servern. I username skriver man då in
”anonymous” och i password sin e-post adress om man har någon, alternativt ett
påhittat sådant. Det finns idag bra sökmotorer för FTP-servrar och ett bra sådant är
FTP Search som finns på Internetadressen: http://ftpsearch.ntnu.no/ftpsearch

2.2.4 Internet Relay Chat (IRC)

Internet Relay Chat är en tjänst för direktkommunikation, mellan en eller flera
personer, via tangentbord. Genom ett klientprogram loggar man på en IRC-server. I
Sverige finns idag servrar på t.ex. Luleå Tekniska Högskola och Swipnet. Efter
införskaffandet av IRC-programmet måste några inställningar matas in. Exempelvis
skrivs alias och eventuellt e-post adress in (om man vill att andra personer som är
inloggade skall kunna se vem man är och vad man har för e-post adress). Om man
föredrar att vara anonym går även detta bra.

IRC har likheter med News. Då man loggar in får man fram ett antal diskussionsareor
där man kan diskutera med flera personer. Skill naden är bara att allt sker i realtid och
man behöver inte vänta särskilt länge förrän man får svar på sina frågor. Man kan även
”chatta” personligen med andra personer som är inloggade på IRC-servrar.

När man använder sig av IRC bör man inte ange känsliga uppgifter, inte ens till sina
vänner, då man inte vet hur säkerheten på IRC-servern är. Om säkerheten inte är
tillräckligt bra kan andra personer ta sig in i dessa system och läsa meddelandena.

Om man vill meddela känslig information bör man i stället använda sig av tjänsten e-
post. Kombinerar man e-post med ett krypteringsprogram som exempelvis Pretty
Good Privacy (PGP) blir det svårare för ”obehöriga” läsare att tolka meddelandet.

2.2.5 USENET News

USENET kom till sent år 1979 [SAN96] då två studenter vid Duke University i North
Carolina, Tom Truscott och Jim Elli s, funderade på att sammanfoga datorer med
varandra för att utbyta information mellan grupper av folk. Fram till 1982, då den
första allmänna versionen av news-mjukvaran släpptes modifierades den med bättre
funktionalitet, och för att kunna hantera den större volymen av information under
news.

En nyare version av news, känd som C News, konstruerades och var en omskriven
version av de tidigare versionerna för att öka hanteringen av artiklar, förbättring av
säkerhet osv. Denna version släpptes på Internet hösten 1987.



Introduktion

Sida 11

Efter dessa tidiga versioner av news-program har antalet server, och clientprogram
ökat i antal proportionellt mot den ökning som all annan nätprogramvara har haft. Idag
finns många versioner av newsklienter för t.ex. PC och Macintosh.

News-program kommunicerar med varandra enligt standardiserade protokoll. Idag
kopplar USENET samman tiotusentals saiter runt om i världen. Mängden information
som varje dag lämnas och tas emot av varje enskild newsserver ligger idag på ca 2500
Megabyte/dygn.

Konferenserna kallas för newsgroups och majoriteten av dem är engelskspråkiga, men
det finns även många newsgrupper med nationella språk och de svenska USENET-
grupperna kallas för ”swnet” . Grupperna delas in efter vilka ämnen de berör och den
första delen av gruppnamnet anger gruppens allmänna tillhörighet.

Det finns bl.a. följande engelskspråkiga grupper:

Alt (alternate) för vilka ämnen som helst
Comp (computer) för datorrelaterade ärenden
Misc (miscellaneous) för diverse ämnen
News för nyheter och information om Internet
Rec (recreational) för ämnen som rör hobby och fritid
Sci (science) för vetenskapsrelaterade ärenden
Soc (social) för samhällsfrågor
Talk för allmänt prat

Några av grupperna är modererade, vilket innebär att allt som skickas till den
modererade gruppen måste godkännas av en person innan inläggen syns på Internet.
De flesta grupperna är dock omodererade, vilket innebär att vem som helst kan skicka
exakt vad som helst till den gruppen utan att någon censur sker.

Med hjälp av News kan den enskilde användaren ställa frågor och om man gör det i
rätt grupp kan man få svar och värdefulla tips. Ofta är de som svarar experter på sina
områden. Allmänna debatter om nästan vad som helst är också mycket populära.

2.3 Elektronisk handel

Med den moderna informationsteknologin kan man nu göra affärer elektroniskt. Inom
bank- och finansvärlden är detta dock ingen nyhet och det görs elektroniska affärer
dygnet runt. Idag är t.ex. Stockholms Fondbörs helt digitaliserad och mäklarna sitter
numera på sina kontor och handlar direkt från datorn.

I övrigt har elektronisk handel varit ganska sällsynt, problemet har varit sättet att
betala. Hur kan man exempelvis vara säker på att inte någon obehörig har fått till gång
till ens VISA-kod?

Därför har det på senaste år skett en sorts kapprustning för att få fram ny teknik och
nya koncept för att öka säkerheten. I oktober 1995 lanserade Microsoft och Visa sitt
protokoll STT för kreditkortstransaktioner på Internet. Mastercard var inte långt efter
genom att med bl.a. Netscape lansera sitt protokoll SEPP [LAR96]. Samma år
startades Security First Network Bank vilket var den första banken på Internet.
Samtidigt meddelade Mark Twain Bank i USA att de som första bank nu accepterade
E-cash, dvs. digitala pengar, som betalningsmedel [LAR96].
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Nu när tekniken har blivit enklare och billi gare kommer detta att ändras. Inom några år
kommer säkerligen elektronisk handel att få sitt definitiva genombrott och Internet
kommer antagligen att bli den nya marknadsplatsen för handeln med varor och tjänster.

2.4 Aktie- och banktjänster över Internet

Aktiehandeln över Internet har tagit bra fart sedan den kom igång under våren 1996 då
Sparbankens Nettrade Swedbank var först ut med aktiehandel på Internet i maj månad.
Denna tjänst ger privatpersoner nya möjligheter att göra aktieaffärer över Internet.

Sedan dess har fler företag börjat med aktiehandel, som exempelvis Öhmans
Fondkommission och Norse Fondkommission.

Under samma period som Sparbanken startade sin aktiehandel via Internet startade
Östgöta Enskilda Bank Hembanken, vilken erbjöd begränsade elektroniska
banktjänster. Med start den 29 november 1996 utökades dessa tjänster till vad som i
princip blir en riktig elektronisk bank. Man kan bland annat betala räkningar via post-
och bankgiro, överföra mellan konton i banken, lägga upp fasta, framtida betalningar
med sista dagen-bevakning och få betalningsstatistik.

S-E-Banken öppnade veckan efter, den 2 december 1996, sitt projekt, Internetbanken.
Man kunde inte bara använda liknande tjänster som Östgöta Enskilda Bank hade, utan
även ytterligare tjänster var till gängliga som t.ex. övervakning av sina lån och
försäkringar.

Övriga svenska banker som har börjat använda ”kontor” över Internet är bl.a. Trygg-
Banken, Nordbanken och Skandiabanken.

2.5 Censur och brottslighet på Internet

Den fria informationen på Internet har börjat begränsas. I Tyskland har man
exempelvis förbjudit viss användning av tjänsten News och i Saudiarabien har
tillgången till Internet för universitet och sjukhus begränsats.

Om man sprider ill egalt kopierade program via tjänsten FTP kan man ofta spåra
gärningsmannen. Det uppstår dock problem då någon skickat piratkopierade program
till en News-grupp (t.ex. alt.binaries.warez), då kan inte personen i fråga spåras om
inte denne lämnat ut sin e-post adress eller sitt namn, vilket är högst osannolikt att
personen i fråga gör.

I många länder är det idag förbjudet att sprida barnpornografiska bilder. Ändå finns i
de flesta länder inga till grepp att ta till åt tjänsten news där det finns specifika
diskussionsgrupper, där barnpornografiskt material cirkulerar. Detta gäller för nästan
hela världen, eftersom News är världsvitt och operatörerna själva bestämmer över vilka
grupper som erbjuds. Om operatörerna stänger grupperna beskylls de för att vara
oseriösa, diskriminerande och betraktas då som dåliga Internet-leverantörer.

Visst bryts lagar på Internet, som överallt annars. Men det är svårt att säga hur vanligt
det är och många personer har olika åsikter angående omfattningen på brottsligheten
via Internet.
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3. Problembeskr ivning
Att Internet har slagit igenom stort och blivit ett medium som kommit för att stanna är
det inget tvivel om, så Ines Uusman, kommunikations- och IT-minister (1997), misstog
sig lite när hon till Svenska Dagbladet [SD0514] sade nedanstående citat angående
Internet:

”…en fluga som kanske blåser förbi.”

[SD0514, sida 2]

Men hur stort kommer Internet att bli? Hur mycket kommer det att betyda för
framtiden? På vilket sätt kommer Internet att påverka oss och hur mycket kommer vi
att utnyttja dess möjligheter? Dessa frågor är svåra att svara på i dagens läge.

Detta arbete kommer att skrapa lite på ytan av den sistnämnda frågan och undersöka
de möjligheter vi idag har att, via Internet, sköta våra bankaffärer hemifrån.

3.1 Problemställningar

För ett tiotal år sedan var det helt naturligt att gå till banken när man skulle ta ut
kontanter, men sedan kom bankomater. Dessa automater gjorde att det inte var lika
självklart att man behövde gå in i banken för att ta ut pengar på sitt konto. Det blev
även en stor marknad för kreditkort, vilket även det gjorde att man slapp gå till
banken, samt att man inte behövde ha kontanter i plånboken. Telefontjänsterna blev
även de populära för att betala sina räkningar, flytta pengar, kontrollera saldo m.m.
Räcker inte dessa ”kanaler” till banken? Varför har bankerna öppnat ytterligare en
kanal till sig?

För den som funderar på att skaffa sig till gång till dessa nya Internettjänster, men
fortfarande är lite tveksam, kan det vara av intresse att veta hur många som använder
sig av tjänsterna ifråga, vilken typ av person som väljer dessa nya tjänster som Internet
medför samt vilka tjänster som finns att tillgå.

När/om man sedan bestämmer sig för att skaffa till gång till dessa tjänster, är det då
säkert att använda sig av dem?

Ordet ”säkert” kan ha flera olika innebörder, men den innebörd som kommer att
undersökas i detta arbete är den som innebär att ingen annan person än den/de som har
ett konto på banken skall kunna ta ut pengar från detta konto.

Om det nu skulle falla sig på det sättet att en person otill åtet skulle kunna komma åt
och ta ut pengar från någon annans konto kan man fråga sig vilket ansvar man som
bankkund har och vilket ansvar banken har?

De nya tekniker som gjort det möjli gt för bankomater, privatgiro, bankkort,
telefontjänster och nu även Internettjänster, hur påverkar dessa de anställda på banken?
Kommer bankkontoren överhuvudtaget att finnas kvar i framtiden?

De ovannämnda frågeställningarna är de som detta arbete kommer att försöka finna
svar på och de kan sammanfattas till följande frågor:
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• Varför har banken öppnat ytterligare en ”kanal” till sig?

• Vilka banktjänster finns tillgängliga via Internet?

• Vilken typ och hur många av bankernas kunder utför sina bankaffärer via
Internet?

• Är det säkert?

• Vilket ansvar har banken och vilket ansvar har kunden?

• Hur påverkar den nya tekniken de bankanställda?

Några andra intressanta frågor som kommer undersökas är bland annat frågor som:

• Finns det speciella riktlinjer, bestämmelser för att starta en Internetbank?

• Varför har inte alla banker öppnat för Internet?

3.2 Problemavgränsningar

För att få helt korrekta svar (om nu detta är möjli gt) på de frågeställningar som har
angivits i ovanstående avsnitt skulle man vara tvungen att kontakta varje bank som har
och de som ännu inte har Internettjänster. Att göra detta skulle dock ta alltför mycket
tid i anspråk vilket skulle resultera i att given tidsplan skulle överskridas. För att få så
bra svar som möjli gt på frågeställningarna, utan att överskrida given tidsplan, har vissa
avgränsningar gjorts.

De banker som var först att lansera Internettjänster och således kan tänkas ha bäst
kunskap om dessa har kontaktats. Dessa banker är Östgöta Enskilda Bank och S-E-
Banken. Därtill har även en bank som ännu inte har valt att börja med Internettjänster
kontaktats, nämligen Handelsbanken.

Detta arbete har som synes endast inriktat sig på banker på den svenska marknaden
och de svenska banker som inte har konsulterats kan ha avvikande svar på de
frågeställningar som ställts. Man får dock en överblick på hur det kan se ut i dagens
banker som har Internettjänster.

Vissa frågeställningar har reducerats i komplexitet så att de inte skulle bli alltför
tidskrävande. De frågor som inte kommer belysas i sin helhet är säkerheten, då det
finns så många olika aspekter på vad detta innebär. Man skulle t.ex. kunna undersöka
hur den personliga integriteten påverkas vid ett eventuellt obehörigt intrång i en bank.
En annan del av säkerheten som skulle kunna undersökas är den tekniska delen av
säkerheten, som t.ex. olika krypteringsalgoritmer, protokoll m.m.

Då möjli gheten att utföra sina bankaffärer via Internet fortfarande är en relativt ny
företeelse och då det hela tiden sker förändringar hos bankerna kan vissa fakta vara lite
inaktuella. I största möjli ga mån har dock uppdateringar gjorts under arbetets gång för
att få så aktuella fakta som möjligt.
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3.3 Förväntade resultat

Det primära syftet med detta examensarbete är som tidigare nämnts att undersöka de
frågeställningar som togs upp i avsnitt 3.1 och om möjli gt erhålla svar som motsvarar
eller överstiger följande förväntade resultat:

• Varför har banken öppnat ytterligare en ”kanal” till sig?

Att banken öppnat ytterligare en ”kanal” till sig antas vara ett försök att ta till sig den
nya tekniken och utnyttja de fördelar som den medför i form av minskade kostnader,
bättre utnyttjande av personal m.m.

En annan orsak kan vara att bankerna vill bredda sin kundkrets och kunna erbjuda ett
smidigare sätt att utnyttja bankernas tjänster.

• Vilken typ och hur många av bankernas kunder utför sina bankaffärer via
Internet?

Om man ser till den kategori av personer som spenderar mest tid på Internet, skulle
man kunna anta att den person som mest använder Internettjänsterna är relativt ung
(under 40 år) och förmodligen man, då det oftast är yngre kill ar som är intresserade av
ny teknologi. Många är troligtvis studenter då man som student idag ofta har till gång
till Internet från skolan. Ofta har även yngre personer lättare att ta till sig ny teknologi.
Men viss tvekan uppstod när jag själv öppnade ett Internetkonto på S-E-Banken och
under 10 minuter såg tre personer som hade öppnat eller skulle öppna ett eget
Internetkonto. Dessa personer var av olika åldrar, mellan 30-50 år, men alla var män.
Så redan här kunde man anta att mitt första antagande inte skulle stämma in helt.

Hur många personer som använder Internettjänster var det svårt att ha några svar på,
då Internet praktiskt taget explosionsartat har ökat från dess start.

• Vilka banktjänster finns tillgängliga via Internet?

Den huvudsakliga orsaken varför jag skaffade mig S-E-Bankens Internettjänster var att
på ett smidigt sätt kunna betala mina räkningar, men i övrigt visste jag inte riktigt vilka
tjänster som fanns att till gå eller huruvida S-E-Bankens tjänster skilde sig från övriga
bankers tjänsteutbud. Det skulle vara intressant att veta vilken bank som har flest
tjänster att erbjuda och vilka dessa tjänster är.

• Är det säkert?

Huruvida bankens Internettjänster är säkra eller inte, förväntar man sig att banken noga
planerat och undersökt säkerheten relaterat till de nya Internettjänsterna.

• Vilket ansvar har banken och vilket ansvar har kunden?

De förväntningar som finns angående vilket ansvar banken respektive kunden har är att
det i stort sätt fungerar som med ett vanligt bankomatkort. Det vill säga om kunden
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gör något som, enligt påskrivet avtal, är felaktigt så får kunden stå för det och vice
versa.

• Hur påverkar den nya tekniken de bankanställda?

Om man tittar på den utveckling som har varit under de senaste åren inom
bankvärlden, så har antalet bankanställda minskat då det har permitterats mycket folk.
Detta beror naturligtvis inte endast på tekniken, i form av bankomater, privatgiro m.m.,
men tekniken förväntas ha en del med nedskärningarna att göra. Så nu när
Internettjänsterna börjar ta fart kan man förvänta sig  att antalet bankanställda minskar
ytterligare. Robert Reich, den amerikanske arbetsministern (1996), har sammanfattat
den nya IT-utvecklingen och dess följder för de som inte hänger med utvecklingen så
här:

”Teknologin är din vän om du är duktig, har yrkesskicklighet och kan
utnyttja den. Då förhöjer den värdet av ditt arbete och av din organisation.
Har du dåligt med kunskap, ingen yrkesskicklighet, ingen talang eller
knappa färdigheter är tekniken din fiende. Då kan tekniken göra samma
saker som du fast billigare och knuffar ut dig från ditt jobb”

[SAN96, sida 106]
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4. Metoder för informationsinsamling
Den information som behövs för att få svar på de frågeställningar som ställs i avsnitt
3.1 kan insamlas på flera olika sätt. Enligt Patel och Davidson [PD91] kan man bl.a.
använda sig av befintliga dokument, test och prov, olika former av självrapporteringar,
attitydskalor, observationer samt intervjuer och enkäter. Oberoende av metodval, så är
det viktigt att den insamlade informationen kan ge svar på de frågeställningar man
avser att besvara med undersökningen. För att uppnå detta räcker det oftast inte att
man endast använder sig av en metod utan flera. De olika metoderna har olika
egenskaper, dvs. de kan vara bra respektive mindre bra på att svara på vissa
frågeställningar, så en kombination av flera metoder kan vara att föredra.

Några av de sätt som kan användas kommer att beskrivas mer ingående i efterföljande
avsnitt.

4.1 Litteraturstudie

Att göra en litteraturstudie innebär att man använder sig av befintliga dokument. Med
dokument menas i vardagligt tal sådant som har nedtecknats eller tryckts, som t.ex.
böcker och artiklar, men Patel och Davidson [PD91] anser att man idag, på grund av
den tekniska utvecklingen, även kan medräkna t.ex. filmer, bandupptagningar och
fotografier i begreppet dokument.

När man använder sig av en metod som litteraturstudie, måste man vara på sin vakt så
att man inte blir påverkad av författarens åsikter och synsätt. Detta kan i sin tur
påverka de personliga åsikter och synsätt som man har.

Vid val av litteratur bör man göra detta så att undersökningen blir belyst ur fler än en
synvinkel och att litteraturen är relevant med problemfrågorna. Det finns ofta mycket
litteratur om ett ämne om det är ett relativt vanligt sådant, detta medför att det
förekommer flera olika åsikter och synsätt på detta ämne.

Litteratur i form av böcker har oftast mer bakgrundsinsamling bakom sig än vad t.ex.
artiklar har. Detta är naturligtvis oftast bara positivt, men man måste då se till att man
inte låter sig förledas av detta så man inte kan urskilj a vad som är fakta och vad som är
författarens egna åsikter.

Artiklar har däremot de fördelarna att de lättare kan publiceras, är mindre kostsamma
samt att de oftast är mer aktuella.

Bilder, diagram, tabeller m.m. kan på ett enkelt sätt uppfattas i li tteratur, vilket oftast
gör vissa fakta mer överskådliga och lättförståeliga.

Kostnaderna för litteraturer är mycket varierande. Kostnaden beror bl.a. på om man är
tvungen att köpa litteraturen eller om den finns att låna. Om man tittar på den
tidsmässiga kostnaden kan det vara mycket tidskrävande att hitta rätt information för
sina frågeställningar, detta gäller framförallt artiklar. Man kan ofta söka efter både
böcker och artiklar på biblioteken runtom i Sverige.
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Fördelar:

• Ligger ofta mycket bakgrundsinsamling till litteraturen

• Bilder och övrig information kan lätt visas

• Finns oftast mycket litteratur

• Litteraturen belyser ofta områden utifrån olika synsätt

Nackdelar:

• Finns inte alltid tillgång till litteratur inom nya områden

• Kan bli påverkad av författarens åsikter och synsätt

• Kan vara tidskrävande

4.2 Internet

Internet är en relativt ny till gång att hämta information från, åtminstone för gemene
man. När man letar information på Internet är det viktigt att man undersöker hur
till förlitlig källan är. Om man inte är noggrann med detta kan det hända att den
information man hittat är ren propaganda och helt felaktig.

Det finns kanske ibland för mycket information och det kan då vara svårt att skilj a på
vilken information som är av intresse för frågeställningarna och vilken som inte är det.
Om man har ett bra sökord som berör eller beskriver frågeställningarna på ett bra sätt
går det snabbt att hitta information på Internet med hjälp av de sökverktyg som finns i
form av Alta Vista, Webcrawler, Yahoo eller liknande. Har man inte ett bra sökord kan
man få alltför mycket irrelevant information och det kan vara svårt att urskilj a det man
behöver och det man inte behöver.

Man kan även använda sig av Internet som ett verktyg till li tteraturstudier, då det
snabbt går att finna exempelvis nyskrivna artiklar som publicerats i någon tidning.

Fördelar:

• Finns mycket information att hämta

• Bilder och övrig information kan lätt visas

• Oftast finns ny information att tillgå

• Ett snabbt sätt att finna information
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Nackdelar:

• Kan vara svårt att hitta rätt information

• Kan finnas för stor informationsmängd att leta igenom

• Svårt att veta hur tillförlitlig informationen är

4.3 Intervjuer

Intervjuer är ytterligare en metod att samla information på. Vilken typ av intervju som
passar bäst för ett visst arbete är olika från fall till fall. Man bör tänka igenom de olika
intervjualternativen innan man bestämmer sig för vilken eller vilka alternativ man skall
använda sig av.

Dahmström [DAH91] menar att användandet av intervjuer bidrar till en ökad förståelse
av kunskaper som införskaffats vid litteraturstudien och på så sätt vidgar perspektivet.
Ett annat syfte kan vara att intervjuer är ett sätt för att kunna jämföra det man läst i
litteraturen mot verkligheten eller söka reda på fakta som inte påträffats i litteraturen.

4.3.1 Besöksintervjuer

En besöksintervju måste enligt Dahmström inledas med att personen som skall
intervjuas först kontaktas med brev och telefonsamtal, där man informerar om
undersökningen samt överenskommer om en lämplig intervjutid.

Denna intervjuform genomförs vanligen genom att intervjuaren efter överenskommelse
träffar den utvalda respondenten, exempelvis i hemmet eller på arbetsplatsen. Därefter
ställer intervjuaren frågor, efter ett i förväg strukturerat och iordningställt
frågeformulär. Denna intervjuform kallas strukturerad intervju. En intervju kan även
vara till största delen ostrukturerad och kallas då följaktligen ostrukturerad intervju.

Skill naden mellan dessa två intervjuformer ligger i att i den ostrukturerade intervjun
till åts respondenten att berätta mer runtomkring de frågor som intervjuaren har att
ställa. Intervjuaren bör i detta fall ha några generella frågor som kan framkalla
ytterligare frågor beroende på repondentens svar.

Om man gör en ostrukturerad intervju bör man sammanställa svaren och utifrån dessa
sammanställa frågor för ytterligare en intervju, en strukturerad intervju.

Både den strukturerade intervjun och den ostrukturerade intervjun kan användas vid
telefonintervjuer.

Dahmström karakteriserar en besöksintervju på följande sätt:

”…dyrbar metod som ibland är nödvändig för att få utförliga svar med
tillräckligt hög kvalitet.”

[DAH91, sida 43]

Det Dahmström menar med dyrbar, är att en besöksintervju alltid tar lång tid att
genomföra, samt att man måste resa till personen som skall intervjuas. Detta medför
både en kostnad i tid och i pengar.

Några för- och nackdelar med besöksintervjuer beskrivs nedan.
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Fördelar:

• Många och ”krångliga” frågor kan ställas

• Bilder och övrig information kan visas

• Oklarheter i frågorna kan vanligen enkelt redas ut

Nackdelar:

• Dyrt och tar lång tid

I vissa fall kan det hända att personen i fråga inte kan eller vill medverka i en
besöksintervju, då kan en telefonintervju vara ett alternativ.

4.3.2 Telefonintervjuer

En enklare form av intervju är den så kallade telefonintervjun. Denna intervjuform är
snabbare och relativt billig för insamling av data och information.

Vid en telefonintervju är det viktigt att man får tag i telefonnumret till den person som
skall intervjuas. Detta kan vara nog så svårt, då det numera är allt vanligare att
personer har hemliga telefonnummer och att allt fler har arbetsuppgifter som gör att de
inte alltid befinner sig vid en telefon. Det sistnämnda har dock förenklats då alltfler har
mobiltelefoner.

Dahmström menar att en telefonintervju inte får ta alltför lång tid, vilket i sin tur kan
medföra att antalet frågor måste begränsas. Frågorna får ej heller vara alltför krångliga,
då det är svårt att hålla uppe intresset för själva intervjun när de inblandade inte kan se
varandra.

Vidare måste man ta hänsyn till att svaren inte alltid är lika genomtänkta som de svar
man får om man gör en besöksintervju. Genom att först göra en ostrukturerad intervju
och vid ett senare till fälle göra en strukturerad intervju (se avsnitt 4.3.1) kan man öka
möjligheten för att svaren är mer genomtänkta än vid endast en intervju.

Om det inte finns möjli ghet att göra mer än en intervju kan man berätta vilken typ av
frågor intervjun kommer att beröra när man kommer överens om en lämplig intervjutid
med respondenten.

Den största fördelen med en telefonintervju borde vara snabbheten, samt att både
intervjuaren och respondenten kan befinna sig var som helst där det finns till gång till en
telefon. Denna uppfattning delar även Dahmström.

Några för- och nackdelar med telefonintervjuer beskrivs nedan.

Fördelar:

• Snabbt och billigt

• Oklarheter i frågorna kan vanligen enkelt redas ut
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Nackdelar:

• Risk för stor del oanträffbara personer

• Krav på kända och aktuella telefonnummer

• Ej möjlighet till en alltför lång intervju

• Ej alltför krångliga och känsliga frågor

• Den omgivande miljön kan vara störande

• Risk för mindre genomtänkta svar

4.4 Enkäter

Ett alternativ till i ntervjuer är enkäter, vilket enligt Dahmström [DAH91] innebär att
ett vanligt slumpmässigt urval av personer eller företag får ett frågeformulär att fylla i
som sedan skall skickas tillbaka.

Det finns tre typer av enkäter: postenkäter, gruppenkäter och besöksenkäter.

4.4.1 Postenkäter

En postenkät skickas till respondenten som i lugn och ro får gå igenom frågorna och
besvara dem i egen takt. Ett vanligt problem när det gäller postenkäter är att man
oftast inte får in så många svar som man hoppats på.

Dahmström [DAH91] menar att när man skickar ut en postenkät finns det vissa
praktiska åtgärder som alltid ”hör till ” , som till exempel att svaren alltid måste kunna
sändas tillbaka i ett portofritt kuvert.

Några för- och nackdelar med postenkäter beskrivs nedan.

Fördelar:

• Billigt

• Möjlighet att skicka enkäten till många personer

• Många slag av frågor går att ställa

• Frågorna kan besvaras av den intervjuade när denne har tid

• Ingen påverkan från intervjuaren

Nackdelar:

• Risk för stort bortfall

• Tar lång tid

• Kan ej göras alltför omfattande

• Vid oklara frågor finns inte intervjuaren till hands
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• Intervjuaren vet inte vem som egentligen har besvarat frågorna

4.4.2 Gruppenkäter

En gruppenkät delas ut till en grupp av personer som till sammans skall svara på
frågorna. Denna form av enkätundersökning är framförallt att många personer snabbt
och billi gt kan intervjuas. En nackdel är dock att påverkan, i både positiv eller negativ
riktning, kan förekomma.

Några för- och nackdelar med gruppenkäter beskrivs nedan.

Fördelar:

• Billigt och snabbt

• Många personer kan undersökas

Nackdelar:

• Risk för påverkan

4.4.3 Besöksenkäter

Besöksenkäter används för att få en uppfattning från personer som exempelvis besöker
ett bibliotek. Enkäterna delas ut till de besökande personerna som får fylla i enkäterna
på plats eller besvara den senare och återsända den. Ett problem med detta är att
många personer inte vill medverka i sådana undersökningar, eller inte har tid. Ett annat
problem är att det är svårt att i praktiken nå alla besökande med en enkät.

Några för- och nackdelar med besöksenkäter beskrivs nedan.

Fördelar:

• Ingen ram över besökande behöver skapas i förväg

Nackdelar:

• Risk för stort bortfall
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5. Valda metoder
När man gör en undersökning där man vill få svar på ett antal frågor är det viktigt att
man undersöker det man avser att undersöka, samt att man gör det på ett till förlitligt
sätt.

De metoder som jag har valt att använda är litteraturstudie, Internet samt
telefonintervjuer (se avsnitt 4.1, 4.2 och 4.3.2).

I efterföljande avsnitt beskrivs de olika metodernas för- respektive nackdelar utifrån de
problemställningar som arbetet bygger på.

5.1 Litteraturstudie

När Östgöta Enskilda Bank och S-E-Banken startade sina Internettjänster i slutet av
1996, var dessa banker först i Sverige med att kunna erbjuda sina kunder dessa
tjänster. Bankaffärer via Internet är således ett relativt nytt sätt att sköta sina
bankaffärer på, även internationellt, vilket medför att den litteratur, i form av böcker,
som finns inom det område som bankaffärer via Internet utgör, näst intill är obefintlig.

De böcker som idag har publicerats och behandlar Internet tar upp andra områden som
Internets bakgrund, Internettjänster som har funnits några år (som e-post, FTP) m.m.

När bankerna startade de tjänster som gjorde det möjli gt att sköta sina bankaffärer via
Internet blev detta en stor nyhet som diskuterades mycket i pressen. Således finns det
många artiklar som behandlar Internetbanker och områden runtomkring dessa.

Till avsnitt 2, Introduktion, har litteraturstudien koncentrerats på de fakta som finns i
skrivna böcker och i viss mån även artiklar.

Det har varit mycket svårare att få tag på böcker med relevant information till detta
examensarbete än det har varit att få tag på relevanta och intressanta artiklar som
behandlar de frågeställningar som finns beskrivna i avsnitt 3.1

5.2 Internet

Som tidigare nämnts är Internet en källa som är relativt ny att hämta information från
och det är svårt att veta hur trovärdig informationen är. Vidare finns det svårigheter att
hänvisa/referera till dokument som finns på Internet då dessa kan tas bort eller flyttas.
Om man kan hitta till förlitlig information så är Internet en mycket bra och snabb källa
att hitta relevant information på. Det kan i stället vara så att det ger för mycket
information så det kan vara svårt att urskilj a vad som är relevant och vad som är
mindre relevant.

Detta är en metod som har använts för att finna uppslag, artiklar m.m. med. Internet
har även i viss mån använts för att verifiera vissa fakta som hittats i artiklar.

Metoden har i första hand valts för att Internet är mycket lätt att använda när man väl
har lärt sig hur man bäst bär sig åt. I andra hand har metoden valts till gänglighet under
utförandet av detta examensarbete.
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5.3 Intervjuer

Litteraturstudien har kompletterats med ett antal telefonintervjuer.

Dessa telefonintervjuer har gjorts för att kunna jämföra den information som hämtats
från litteraturstudien, men även för att få ytterligare information som inte fanns att
hämta i litteraturen.

Att telefonintervjuer valdes och inte besöksintervjuer var av praktiska skäl då de flesta
personer som jobbar med bankernas Internetsatsningar jobbar uppe i Stockholm och
dessutom är mycket upptagna.

5.4 Enkäter

Någon enkätundersökning fanns det ingen anledning att använda sig av då dessa
baseras på att ett antal personer svarar på frågor och genom deras svar försöka urskilj a
ett medelvärde. Då de frågeställningar som detta arbete innefattar inte kräver något
genomsnittligt svar från en större skara personer, utan kommer att besvaras av ett fåtal
personer, valdes denna metod bort.
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6. Genomförande
Nedan följer en beskrivning av hur examensarbetet genomförts.

6.1 Internetbank - bankkontor

Vad vinner, eller rättare sagt, förväntar sig bankerna att vinna genom att, med hjälp av
Internet, öppna upp en ny kanal till banken?

Marianne Burenstam-Linder, IT-chef på Trygg-Hansa, säger i en intervju med
tidskriften Corporate Computing följande:

”Utvecklingen på Internet kommer att ha en stor affärsmässig betydelse -
ett viktigt komplement vid kundkontakter. De flesta kunder kommer att
vilja arbeta med flera kanaler, varav Internet är en.”

[CC9717, sida 4]

Det gäller även för bankerna att kunna möta de krav som kunderna ställer på dem, men
bankernas brådska att snabbt kunna erbjuda banktjänster via Internet har även andra
orsaker. I en artikel i tidskriften Datavärlden [DV9612] tas även en annan aspekt upp,
Mats Thorén som har skrivit artikeln menar att:

”Bankernas brådska är egentligen defensiv. De är oroliga över att nya
aktörer ska armbåga sig in på deras område med hjälp av den nya
tekniken.”

[DV9612, sida 32]

Bankerna måste nu börja knyta sina kunder till sig så hårt som möjli gt för att inte
förlora dem till någon annan bank, som kanske kan erbjuda enklare och billi gare
tjänster. Om en ny ”virtuell” bank till sammans med en Internetoperatör, som t.ex.
Telia, skulle starta en Internetbank utan att ha några bankkontor, skulle denna
”virtuella” bank kunna erbjuda tjänster till ett lägre pris då de bl.a. slipper de
kostsamma bankkontoren.

Det gäller att utnyttja den nya tekniken, vilken även gör att den så kallade ”floaten”
minskar. Float-intäktern är den förtjänst som bankerna gör genom att hålla kundens
pengar och till godoräkna sig räntan under en viss tid. Man kan tycka att floaten borde
försvinna helt i och med att man gör betalningarna direkt via Internet och därmed
minskar arbetet för bankens kassapersonal, men så är inte fallet, ännu.

Floaten försvinner inte helt,  men den minskar i alla fall från tre dagar, till två dagar hos
S-E-Banken och till en dag hos Östgöta Enskilda Bank. Att sköta betalningar lönar sig
allt sämre för bankerna (med undantag för utlandsbetalningar), men det är en viktig
tjänst för att kunna behålla kunderna.

I en intervju gjord av tidskriften Datavärlden [DV9612] säger Ulf Lundahl, VD på
Östgöta Enskilda Bank, att floaten på privatpersoner är rätt liten och att man i första
hand tjänar på att avlasta kassapersonalen på bankkontoren. Pär Söderqvist,
bankdirektör på Östgöta Enskilda Bank och ansvarig för bankens Internet avdelning,
säger i den telefonintervju gjorts (beskrivs mer ingående i avsnitt 6.7.5) att det även
fanns en liten önskan om att vara först på marknaden med denna tjänst då detta ger bra
publicitet.
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6.2 Profilering av Internets bankkunder

Vilken typ av person använder sig idag av bankernas Internettjänster?

Nedanstående uppgifter är hämtade från artiklar i Computer Sweden [CS9729] och
Corporate Computing [CC9717] som baseras på en undersökning gjord under mars
månad 1997 av S-E-Banken till sammans med SIFO. Undersökning omfattade 4 000 av
S-E-Bankens Internetkunder mellan 16-65 år.

Undersökning visar att det mest är välutbildade manliga tjänstemän med god ekonomi
som sköter sina bankaffärer via Internet.

• Tjänster och orsak

De tjänster som utnyttjas mest är kontrollering av saldo, överföring av pengar mellan
konton och fonder samt betalning av räkningar (se figur 6.1). Enkelheten och
bekvämligheten visar sig vara den vanligaste orsaken, men vissa drivs av nyfikenhet.
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Figur 6.1: Tjänsterna som används flitigast av S-E-Bankens Internetkunder

Förklaring av figur 6.1:

Procent = Procent av kunderna som använder tjänsten

Tjänst 1 = Kontrollera saldo

Tjänst 2 = Överföringar

Tjänst 3 = Betala räkningar

Tjänst 4 = Värdepappers affärer

• Ekonomi och kön

Den genomsnittlige Internetkunden tjänar 40 procent mer än S-E-Bankens
genomsnittskund, är en tjänsteman, har hög sammanlagd hushållsinkomst och
sparar/placerar pengar i värdepapper och pensionsfonder. Internetkunden är även en
man och ser Internetbanken som en tilläggstjänst.
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Att det är en man som är genomsnittskunden var inte helt oväntat. Att han tjänar mer
än 40 procent mer än S-E-Bankens genomsnittskund är en aning överraskande. Det är
trots allt ganska mycket procentuellt sett.

• Åldersfördelning

Den största användargruppen på S-E-Bankens Internetkontor är i åldern mellan 26-39
år. Denna kategori utgör enligt undersökningen 43% av användarna. Nästa stora
användargrupp är de i åldern mellan 40-49 och de utgör 23%. Grupperna i åldern
mellan 50-65 och 16-25 är nästan lika stora, 15% respektive 17%  (se figur 6.2). S-E-
Bankens äldsta kund är enligt Anders Lindqvist, chef för K2, avdelningen för forskning
och utveckling på SEB Data, en 93-årig dam.
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Figur 6.2: Åldersfördelningen på S-E-Bankens Internetkunder

• Nya kunder

Den kategori av helt nya kunder som har anslutit sig till S-E-Banken är framförallt
studenter.

Detta stämmer in enligt förväntningarna, då många av dagens studenter har till gång till
Internet från skolan och därigenom skaffat sig mer erfarenhet av Internet och dess
fördelar.

• Fördelar och nackdelar

En stor del av de till frågade uppskattade den större möjli gheten till kontroll av de egna
transaktionerna som gjorts. Kunderna var i det hela nöjda med att göra bankaffärer via
Internet, men ett visst missnöje fanns när det gällde besvärliga säkerhetsåtgärder som
påloggning med kodbox samt att vissa betalningar kräver sigill.
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6.3 Utbud, tjänster och antal kunder

Under våren 1997 etablerade sig flera av Sveriges banker på Internet, deras tjänster
och antal uppkopplade kunder skilj er sig från bank till bank. Den bank som har flest
tjänster och flest antal Internetkunder är idag S-E-Banken. Nedanstående uppgifter är
hämtade från Fond & Bank nr 3, 1997 [FB9703]

S-E-Banken: Bankens kunder kan få saldouppgifter, låneuppgifter, göra bank- och
postgirobetalningar, handla med både fondandelar och aktier, flytta pengar inom
banken och till andra banker via Internet (via bank- eller postgiro). Bankkunderna
behöver inte betala något extra för att få vara Internetkunder och antalet
Internetkunder är 44 000, plus 10 000 anställda som är uppkopplade till tjänsten (mars
1997). Enligt S-E-Banken uppgår antalet transaktioner inför ett månadsskift till 110
000 per dag, vilket gör S-E-Bankens Internetkontor till Europas största i dagens läge.

Östgöta Enskilda Bank: På denna bank kan kunderna få saldouppgifter, girera och
flytta pengar inom banken. Uppgifter om lån skall man kunna få från och med maj
1997 och på sikt kommer det även att bli möjli gt att flytta pengar till en annan bank
samt handla med aktier. Banken har ca. 2 000 Internetkunder och kostnaden för att
utnyttja tjänsten är 10 kronor i månaden.

SkandiaBanken: Kunder på SkandiaBanken kan få saldouppgifter och girera pengar,
flytta pengar inom banken och till annan bank. I framtiden kommer det även att vara
möjli gt att handla med fondandelar, men inte med enskilda aktier. Internettjänsten är
gratis och omkring 1 500 av bankens kunder har redan anslutit sig.

Trygg-Banken: Som Internetkund kan man här få saldouppgifter, girera, flytta pengar
inom banken och till andra banker (det senare under förutsättning att kunden har
föranmält detta). Alla bankens kunder kan utnyttja tjänsten gratis.

Sparbanken: Tjänster som är till gängliga för bankens Internetkunder är saldouppgifter,
låneuppgift, girering av pengar och handel med aktier. Priset för att utnyttja bankens
Internettjänst är 150 kronor per år (105 kronor per år för Ekenkunder). Antalet
Internetkunder hos Sparbanken är runt 16 000.

Nordbanken: Bankens Internetbank till handahåller anslutna kunder med tjänster som
saldouppgifter, låneuppgift och flyttande av pengar inom banken. Runt 5 000 till 6 000
av bankens kunder utnyttjar Internettjänsterna.

Handelsbanken, WASA Banken och Länsförsäkringar Bank är exempel på banker som
idag inte har några Internettjänster.

6.4 Säkerhet

Enligt Computer Emergency Response Team (CERT) har antalet intrång i datorer på
Internet ökat. Peter Tippet, ordförande i National Computer Security Association
(NSCA), uppskattar att mellan 50-90 procent av alla system mot Internet har haft
intrång av hackers [CC9649]. Stefan Kronkvist, kommissarie vid Rikspolisstyrelsens
databrottsgrupp, säger att det här i Sverige endast är 10-30 stycken dataintrång per år
som kommer till polisens kännedom [GP0512].

Att antalet dataintrång som kommer till polisens kännedom är så lågt finns det flera
olika åsikter om.
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Jan-Olof Andersson, IT-säkerhetsexpert på Bull AB, säger i en intervju med Göteborgs
Posten [GP0512] att det endast är ett fåtal brott som anmäls och att mörkertalet är
stort. Detta påstående kan man även med jämna mellanrum påträffa i tidningar.
Framför allt anses bankerna ”lägga locket på”.

Enligt Göteborgs Posten [GP0512] har tidskriften Affärsvärlden skrivit en artikel om
databrott där de hävdar att många bedrägerier aldrig offentliggörs, eftersom bankerna
inte vill ta PR-förlusten. Vidare menar Affärsvärlden att det blir billi gare att täcka
förlusten hos kunderna helt diskret.

Göran Strömgren som jobbar med säkerhetsfrågor på Svenska Bankföreningen är av
en helt annan mening och påstår [GP0512] att en banks säkerhetschef skulle bli
”urförbannad” på någon som skulle hävda att bankerna lägger locket på.

Vidare menar Strömgren att databrott är ovanliga inom bankvärlden, vilket även Stefan
Kronkvist instämmer med [GP0512], och att man vet det därför att databrott alltid
rapporteras till bankernas säkerhetschefer. Bankerna har även en uppgörelse med
Finansinspektionen om att alla brott mot banker ska polisanmälas [GP0512].

Med tanke på att polisstyrelsens databrottsgrupp endast består av fyra personer
[CS9723] som har till uppgift att utreda all dator relaterad brottslighet i Sverige kanske
det är tur att inte fler datorintrång anmäls. Andra dator relaterade brott som gruppen
arbetar med är bl.a. piratkopiering av datorprogram.

Lite statistik över anmälda databrott i Sverige åren 1991-1993 [GP0512]:

• Datorn som brottsverktyg (t ex bokföringsbrott): 60 st

• Brottslig påverkan på dator (t ex radera program): 2 st

• Piratkopiering: 8 st

• Dataintrång (anställda och utomstående): 33 st

• Brott mot datalagen (t ex olagliga register): 10 st

6.4.1 Säkerhetsmoment vid en banktransaktion

Nedan följer en kortfattad beskrivning av de säkerhetsmoment som mig veterligen finns
vid en banktransaktion med S-E-Bankens Internettjänst.

Varje kund som har till gång till S-E-Bankens Internettjänst får automatiskt en liten
dosa, kallad DigiPass (se figur 6.3), som genererar engångslösenord.
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Figur 6.3: DigiPass-dosa (naturlig storlek)

En DigiPass är associerad till en person, som har ett konto på banken, genom en
krypteringsnyckel som finns i dosan. Man kan således inte låna ut sin DigiPass till en
familjemedlem eller bekant då nyckeln är kopplad till ens eget konto. Man aktiverar en
DigiPass med en PIN-kod som knappas in, precis som man gör när man vill ta ut
pengar från en bankomat. Efter tre misslyckade försök låses DigiPass-dosan och måste
bytas ut.

Man går sedan in på S-E-Bankens hemsida och loggar in sig genom att ange sitt
personnummer och en kod som DigiPass genererar. Denna kod är tidsberoende och
kommer endast att visas på DigiPass display under 30 sekunder, men gäller i 5 minuter.
Den kan dock inte användas mer än en gång.

Koden sänds krypterad i 40 bitar med säkerhetsnivån RC4-40 (se Bilaga D: Uttryck)
via Internet till banken där den verifieras genom att kontrollera att ditt personnummer
och den kod som din dosa genererat stämmer överens med den krypteringsnyckel som
finns hos banken. Denna kryptering till handahålls genom den Web-browser man
använder (måste vara Netscape Navigator version 2.0 eller Microsoft Internet Explorer
version 2.0, nyare versioner går även bra att använda).

Bankens krypteringsnyckel känner till den krypteringsnyckel som finns i DigiPass-
dosan.

När man har kommit så här långt tar bankens säkerhetslösning vid, i S-E-Bankens fall
sker detta med Virtual Vault som är en säkerhetslösning gjord av Hewlett-Packard.

Längre än så här kunde man inte få information från S-E-Banken, då de vill hålla sina
övriga säkerhetslösningar hemliga.

Vissa hävdar att 40 bitars kryptering inte räcker, men när man kombinerar detta med
engångslösenord som dessutom är tidsbaserade krävs det mycket tid och många
kraftfulla datorer för att ”knäcka” krypteringen, om det överhuvudtaget är möjli gt i
dagens läge.
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6.4.2 Avlyssning

Avlyssning av nätverk är ett vanligt hot mot företag och när det gäller att sända och ta
emot e-post är personer i regel mycket oförsiktiga. Människor skickar gladeligen
konfidentiell och känslig information via e-post. Inte nog med att all e-post kan
avlyssnas, enligt [CC9649] avlyssnar till och med polisen e-post vid spaning. Denna
avlyssning försvåras dock då det finns program som kan förfalska avsändaradressen.

Ett lösenord går alltid att avlyssna över Internet. Att använda så kallade
krypteringscertifikat kräver att denna programvara finns inlagd på den dator man
använder. Vill man använda sig av en annan dator måste man även installera
krypteringscertifikatet där. Samtidigt som det gamla certifikatet ligger kvar på den
första datorn. Även detta är en dålig lösning.

För att komma till rätta med ovanstående problem kan man använda sig av en
engångslösenordsgenerator, något som mest liknar en liten miniräknare (den som S-E-
Banken använder sig av kan faktiskt även användas som en miniräknare). På denna slår
man in sin PIN-kod, varefter man får fram en sexsiffrig kod. Denna kod är unik och
kan bara användas en gång. Koden är baserad på den personliga krypteringsnyckeln
och den aktuella tiden. På så sätt spelar det ingen roll om någon har lyckats avlyssna
din Internet-koppling, eftersom koden inte går att använda igen.

6.4.3 Hjälpmedel

Avlyssning av ett företags nätverk kan ske på flera sätt. Den utrustning som behövs är
en vanlig PC eller en terminal som är kopplad till nätverket.

Med ett så kallat ”sniffer” -verktyg, som exempelvis programmen Crack, Satan, Net-
XRay, kan man plocka upp känslig information som överförs i nätverket. Till exempel
kan man låta verktygen plocka användares lösenord när de loggar in på olika
datasystem eller så kan man plocka upp de dokument som skickas över nätverket.
Dessa sniffer-verktyg kan hämtas ute på Internet.

Säkerhetsexperter brukar likna företag vid gamla borgar där alla fönsterhål i borgen
motsvarar säkerhetshål [CC9649]. Det fanns alltså många vägar att komma in i en
borg. Därför krävdes en vallgrav. Moderna vallgravar för att säkra IT-system är
brandväggar (se Bilaga D: Uttryck) och andra säkerhetslösningar som bygger på
kryptering eller åtkomstkontroll.

Att ha en brandvägg är dock ingen garanti för säkerheten. Nya tekniker som t.ex. Java
och ActiveX kan orsaka kryphål i brandväggarna, så det gäller för de systemansvariga
att hela tiden vara vaksamma efter nya tekniker som kan ställa till med problem för
säkerheten.

Mark Fabro, en av legenderna i undergroundvärlden (som Computer Sweden uttrycker
det i en artikel) [CS9710], nu anställd av brandväggstill verkaren Secure Computing,
menar att en brandvägg skyddar ens nätverk, men säger sedan att ingen lösning är helt
säker.

Om man verkligen vill bryta sig in i ett nätverk handlar det endast om hur mycket
resurser man vill använda sig av. Håller man på till räckligt länge och har till räckligt
stora resurser är ingenting omöjligt, vilket även Fabro [CS9710] påstår.
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Damien Doligez bevisade detta 1995 när han knäckte Europa-versionen av Netscapes
krypteringssystem SSL (se Bilaga D: Uttryck). Det krävdes dock två superdatorer, 120
arbetsstationer och åtta dagar för att knäcka krypteringen [IG9507]. Men allra först
med att knäcka SSL var en 24-årig doktorand vid universitetet i Linköping hävdar
Internetguiden [IG9507]. Europa-versionen av Netscape använder sig av 40 bitars
(RC4-40) kryptering och hade det gällt den 128 bitars (RC4-128) kryptering som
används i USA, så skulle det ha krävts en trilj on gånger kraftfullare dator, enligt
Internetguiden [IG9507].

Det kan även nämnas att 128 bitars krypteringen får inte exporteras ur USA då den är
klassad som militär materiel. Den europeiska versionen av exempelvis Netscape
Navigator har då en något vekare typ av krypteringsalgoritm än den amerikanska
versionen.

Säkerhetsproblematiken i dagens IT-miljöer är till stora delar okända inom företagen,
vilket gör att säkerheten är otill räcklig eller till och med saknas i vissa fall. Men det
satsas mer och mer i säkerhet inom företag i dagens läge.

Nedan följer några tips som Fabro har för att skydda ett företags nätverk [CS9710].

• Se till att företaget har en brandvägg och att den är riktigt konfigurerad. Var inte
100 procent säker, var 200 procent säker.

• Kontrollera dagligen med CERT om några nya säkerhetluckor har upptäckts.

• Använd en Macintosh som Web-server. Det är mycket svårt att ta sig in i systemet
från en Macintosh. Det beror på att operativsystemet är skilt från web-servern och
protokollet.

• Se till att företaget har en väl genomtänkt säkerhetspolicy.

• Tänk över personalpolitiken. Mer än 60 procent av alla angrepp sker trots allt
inifrån av den egna personalen.

6.5 Intervjuer

De telefonintervjuer som gjordes var alla en sorts blandning av strukturerade och
ostrukturerade intervjuer (se avsnitt 4.3.1), dvs. det fanns en eller flera huvudfrågor,
men de intervjuade gavs tillfälle att ge mer berättande svar.

Det fanns två huvudskäl till varför denna blandning av de två intervjuformerna gjordes.
Det ena skälet var att de intervjuade personerna var mycket upptagna och skulle
kanske inte vara till gängliga för ytterligare en intervju, det andra skälet är att denna
blandning ofta ger många nya uppslag runt ämnet men ändå svar på de frågor som
ställs. De nya uppslagen kan oftast vara mycket intressanta och även diskuteras med
den intervjuade på en gång.

6.6 Mindre utförliga intervjuer

Förutom intervjuer som gjordes för att få svar på de frågeställningar som tidigare
nämnts i avsnitt 3.1 (se avsnitt 6.7 för intervjuerna) var det även nödvändigt att ta
kontakt med personer som besitter mer ingående kunskap inom vissa områden för att
få svar på de frågor/problem som uppkom under arbetets gång.
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6.6.1 Signum Support AB

Signum Support AB är ett företag som till handahåller konsulttjänster, men även
egenutveckling av programvaror inom data. Företaget har varit med och skapat en del
tekniska lösningar till Östgöta Enskilda Banks Internetsatsning, Hembanken.

Under början av detta arbete kontaktades Inge Walli n, VD för Signum Support AB,
för att få en liten insikt på hur en banks Internettjänster är uppbyggda. Walli n kunde
endast svara på mycket allmänna frågor om Östgöta Enskilda Banks Internettjänster
och hänvisade till någon ansvarig på Östgöta Enskilda Banken då han inte visste hur
mycket han kunde tala om för mig. Av denna mycket tidiga intervju hade jag inte
till räckligt med egen kunskap inom området för att lära mig något nytt, men om
intervjun hade gjorts vid ett senare till fälle är det ändå tveksamt om den hade kunnat
tillföra något till detta arbete.

6.6.2 Stiftelsen Konsumenternas Bankbyrå

Stiftelsen Konsumenternas Bankbyrå är en självständig och obunden rådgivningsbyrå
och har Konsumentverket, Finansinspektionen och Svenska Bankföreningen som
huvudmän.

Stiftelsen ger privatpersoner en allmän orientering om marknadens spar- och
låneformer, information om innebörden i de juridiska och ekonomiska termer och
begrepp som användes i avtalsvill kor och annan information samt hjälp och vägledning
i bankfrågor. Denna rådgivning är kostnadsfri och under full sekretess.

Vid en ostrukturerad telefonintervju med Britta Walli n på Stiftelsen Konsumenternas
Bankbyrå ställdes frågan om stiftelsen hade kontaktats av personer som haft problem
med någon svensk banks Internettjänster.

Walli n sade att det fortfarande är en så pass ny tjänst, så några personer som haft
problem har ännu inte hört av sig, men några personer har kontaktat stiftelsen och haft
frågor om de Internettjänster som bankerna erbjuder är säkra, hur tjänsterna fungerar
samt några frågor angående de avtal som har skrivits i samband med öppnande av
Internetstjänster.

Hon kunde inte svara på frågan om bankernas Internettjänster är säkra eller inte då det
råder delade meningar om detta.

Walli n hade själv inga egna erfarenheter om exakt hur tjänsterna fungerar och kunde
således inte heller svara på frågor av denna karaktär.

När det gäller avtalen kunde Walli n konstatera att dessa hade blivit mer komplicerade
och att bankerna tycktes ha frånskrivit sig mer ansvar i dessa avtal än de avtal som
skrivs till traditionella banktjänster.

6.6.3 Finansinspektionen

En mindre ostrukturerad telefonintervju gjordes med Jan Hedqvist på
Finansinspektionen.

Paragraf 1 och paragraf 2 i förordning 1996:596 i Svensk författningssamling [SFS96]
säger följande om Finansinspektionen:
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1 § Finansinspektionen är central förvaltningsmyndighet för till synen över finansiella
marknader, kreditinstitut och det enskilda försäkringsväsendet.

2 § De övergripande målen för Finansinspektionens verksamhet är att bidra till det
finansiella systemets stabili tet och effektivitet samt att verka för ett gott
konsumentskydd.

I den intervju som gjordes med Jan Hedqvist frågade jag  om de har gjort eller pågår
någon utredning av bankernas Internettjänster.

Hedqvist svarade att det pågår en utredning men att den kommer att bli färdig först till
hösten 1997. I denna undersökning analyseras vilken säkerhet som bankerna erbjuder,
hur avtalen är formulerade, hur reklamationer går till m.m. Men han kunde i dagens
läge inte uttala sig om några resultat som framkommit, då undersökningen knappt har
börjat.

Vidare frågades om de slutsatser som undersökningen kommer fram till skall användas
som riktlinjer för bankerna i framtiden. Enligt Hedqvist kommer dessa slutsatser att
utmynna i förslag till verksledningen men inte bli några riktlinjer för bankerna.

6.6.4 Svenska Bankföreningen

Vid en intervju med Anders Eriksson på Svenska Bankföreningen frågades om
bankerna har något samarbete vid utvecklingen av deras Internettjänster. Eriksson
svarade att det sker ett visst samarbete mellan bankerna på säkerhetssidan, men i övrigt
håller bankerna sina Internetprojekt mer eller mindre hemliga.

6.6.5 Finansförbundet

Finansförbundet är ett fackförbund för de som är anställd i bank och finansföretag.

Som fackförbund förhandlar Finansförbundet om löner och övriga vill kor för hela
branschen med BAO, Bankernas Arbetsgivarorganisation.

Finansförbundet ger även hjälp till medlemmarna vid förändringar på arbetsplatsen,
t.ex. omorganisation.

Det var tänkt att en intervju skulle ske med någon person på Finansförbundet angående
hur den nya tekniken påverkar de anställda i en bank, men vid telefonkontakten
hänvisade man till de ”fackklubbar” som finns på de olika bankerna. De gav mig
namnen Roger Carlevald, klubbordförande på Östgöta Enskilda Bank, och Rolf
Karlsson, koncernklubbsordförande på S-E-Banken.

Dessa intervjuer finns att ta del av i avsnitt 6.7.1 och 6.7.2.



Genomförande

Sida 35

6.7 Mer omfattande intervjuer

I de telefonintervjuer som beskrivs nedan har fler frågor ställts och räknas då som mer
omfattande intervjuer än de intervjuer i avsnitt 6.6 som nästan bara innehåller en eller
några frågor.

Dessa intervjuer har gjorts för att kunna jämföra och om möjli gt verifiera den
information som hämtats från litteraturstudien. Den har även gjorts för att få ytterligare
information som inte fanns att hitta i litteraturen.

6.7.1 Östgöta Enskilda Banks fackliga klubb

Följande intervju gjordes med Roger Carlevald som är klubbordförande för de
banktjänstemän på Östgöta Enskilda Bank som är anslutna till Finansförbundet.

Intervjun gick till så att jag frågade lite allmänt hur arbetssituationen hade förändrats
för de anställda de senaste åren, hur tekniken hade påverkat arbetssituationen, hur
framtiden ser ut i Östgöta Enskilda Bank.

Nedan följer en sammanfattning av de väsentliga svaren som framkom under intervjun.

• Den nya tekniken i form av bankomater, privatgiro, Internettjänster m.m., har gjort
att arbetsuppgifterna har minskat för en del personer, framförallt det rutinmässiga
arbetet i kassorna har minskat. Man försöker även ytterligare att minska de
rutinmässiga tjänsterna genom att automatisera dem.

• Bankarbetet idag skilj er sig mycket från hur det såg ut för ca 10 år sedan. Idag är
det mindre kassaarbete och mer kvalificerad rådgivning.

• Internettjänsterna ”säljer” fortfarande väldigt bra, vilket gör att Carlevald tror att
bl.a. betalningar över disk kommer att minska ytterligare.

• Carlevald tror dock inte att Internettjänsterna kommer att slå lika mycket på mindre
orter som det har gjort i de större städerna.

• Smarta kort (se Bilaga D: Uttryck), vilket är ytterligare en ny tjänst som kommer
inom en snar framtid, kommer antagligen att minska det traditionella bankarbetet
ytterligare, spår Carlevald.

• Om man jämför med de bankkriser som var under början av 90-talet och vad
tekniken åstadkommer när det gäller friställande av personal, finner man en stor
skill nad. Tekniken vet man om när den kommer medan vid bankkrisen var man
tvungen att friställa 25 procent av de anställda.

• När det gäller omplaceringar för bankpersonal inför möjli gt kommande
nedskärningar finns det ingen planering. Men i dagens läge är inte några
nedskärningar planerade utan snarare tvärtom. Man måste i dagens läge nyanställa
personal inom den närmaste tiden, detta beror på fjolårets nedskärningar då
anställda friställdes. Detta löstes genom förtidspensionerades eller avgångsvederlag.

• Östgöta Enskilda Bank blev nyligen uppköpt av Den Danske Bank, vilka har sagt
att de vill expandera och öppna nya kontor i Sverige. Detta kommer att medföra
ytterligare nyanställningar.

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att Östgöta Enskilda Bank inte har planerat
några nedskärningar på grund av den nya tekniken inom den närmaste tiden, utan har i
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stället planerat nyanställningar. På sikt kommer antagligen den nya tekniken dock att
orsaka personalminskningar, men att man kan förutspå dessa då tekniken kommer
successivt. Man kan även se att dagens bankarbete inriktar sig mer och mer på
rådgivning i stället för de traditionella arbetsområdena.

6.7.2 S-E-Bankens fackliga koncernklubb

Följande intervju gjordes med Rolf Karlsson som är koncernklubbsordförande för de
banktjänstemän på S-E-Banken som är anslutna till Finansförbundet.

Intervjun gick till så att jag frågade lite allmänt hur arbetssituationen hade förändrats
för de anställda de senaste åren, hur tekniken hade påverkat arbetssituationen, hur
framtiden ser ut för S-E-Banken.

• Även då bankpersonal i branschen minskar, så har S-E-Banken ökat sin personal
under det senaste året, lite beroende på de nya Internetsatsnignarna.

• Karlsson menar att sett över tiden så kommer tekniken medföra
personalminskningar på bankkontoren, som den alltid gjort.

• Men trots att tekniken medför viss personalminskningar så kan dessa förutses och
slår därför inte lika hårt som en oförutsedd händelse som exempelvis en bankkris.

• Företaget har satsat mycket på kvalificerad rådgivning och många anställda får gå
kurser så de kan bli bättre rådgivare.

S-E-Banken har, liksom Östgöta Enskilda Bank, ökat sin personal under det gångna
året vilket kan tyda på att under en period när en ny teknik, som Internettjänsterna är,
startar behövs fler folk för att klara av arbetet. Men efter ett tag så gör den nya
tekniken att personalen måste minskas.

Om man ser till utvecklingen av de funktioner som bankpersonalen hade för några år
sedan och de funktioner de har nu, kan man även här se en tendens till förändringar.
Det utbildas allt fler rådgivare och allt färre kassapersonal kommer att behövas.

6.7.3 Intervjufrågor

Nedan följer de frågor som ställdes till Bo Heierson (S-E-Banken) och Per Söderqvist
(Östgöta Enskilda Bank) som intervjuades (se avsnitt 6.7.4 och 6.7.5). Meningen var
att intervjuerna skulle besvara de frågor som ställdes men även att de intervjuade mer
fritt skulle berätta kring de frågor som ställdes. Frågorna är av intresse då svaren ger
en inblick i några av de frågeställningar som detta arbete bygger på. Framförallt kan
svaren svara på varför bankerna startade Internettjänsterna, hur tjänsterna har
utvecklats, dess säkerhet samt hur bankerna ser på framtiden.
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Fråga 1. Varför startade ni Internettjänster?

Fråga 2. När togs beslutet att ni skulle starta Internettjänster?

Fråga 3. Hur lång tid/mycket resurser lades på utvecklingen av tjänsterna?

Fråga 4. Har ni tittat på hur det ser ut i USA när det gäller Internetbanker?

Fråga 5. Vart i bankhierarkin tas besluten angående Internettjänsterna?

Fråga 6. Hur hanteras säkerhetsproblem och säkerhetsbeslut?

Fråga 7. Har ni haft några intrång eller försök till i ntrång på era datasystem från
Internet?

Fråga 8. Finns det några bestämmelser/riktlinjer från något statligt verk eller dylikt
för att få starta Internettjänster?

Fråga 9. Vilka konsekvenser har Internettjänsterna medfört banken i övrigt när det
gäller personalutbildning, arbetsminskning kontra personalminskning m.m.?

Fråga 10. Har ni planerat för eventuella personalminskningar på grund av
Internettjänsterna?

Fråga 11. Har banken avskrivit sig mer ansvar på avtalen för Internettjänster än
avtalen på traditionella banktjänster?

Fråga 12. Planerar ni att lansera några nya tjänster, eller på annat sätt förändra dagens
funktionalitet, kanske förbättra säkerheten?

6.7.4 S-E-Banken

Telefonintervju med Bo Heierson - Projektledare för bankens Internetkontor.

Svar 1. Vi har haft utomstående uppkopplade mot banknätet sedan vi började med
elektronisk bank för företag 1984. Men med hjälp av Internet blir det en
fördel för alla.

Svar 2. Tankarna på Internettjänster började redan i början 1996, och själva beslutet
togs nog någon gång under första kvartalet 1996.

Svar 3. Svårt att svara på, men mellan 6-9 månader totalt tog det och vi har en bra
dataavdelning som har vana av säkerhet. Vi gjorde en grundlig utvärdering
och konsulterade med en grupp engelska revisorer under den fasen.

Svar 4. Inte i någon större utsträckning.

Svar 5. De besluten tas av bankledningen.

Svar 6. De hanteras av dataavdelningen i samråd med bankledningen.

Svar 7. Vi har inte haft några intrång. Sedan beror det på vad man menar med försök
till intrång. Vi har märkt att vissa suspekta inloggningsförsök har gjorts.

Svar 8. Nej, inte mer än de vanliga bestämmelserna som finns för att starta en vanlig
bank, vad jag vet.

Svar 9. Vi skickar ut informationsblad om hur Internettjänsten fungerar, men har
ingen direkt utbildning. Det finns exempelvis bara några personer som exakt
vet hur datasystemet fungerar.
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Svar 10. Inte vad jag vet.

Svar 11. Jag tror inte att banken har avskrivit sig mer ansvar än vi gjort tidigare.
Avtalen är nog ganska lika de kortavtal vi har.

Svar 12. Den säkerhet som finns via Internet är den största som är till åten i Europa för
till fället, men man måste även rätta sig efter vad Microsoft Explorer och
Netscape Navigator använde sig av. Sedan har vi ju den säkerhet som har
funnits sedan tidigare i banken.

 När det gäller nya tjänster tittar vi li te grann på smarta kort, men vi vill att
det skall vara så enkelt som möjligt för våra kunder.

 

6.7.5 Östgöta Enskilda Bank

Telefonintervju med Per Söderqvist - Bankdirektör och ansvarig för bankens Internet
avdelning. Intervjun gjordes via mobiltelefon mellan Stockholm - Linköping

Svar 1. Vi tror att Internet kommer att bli den dominerande tjänsten vid sidan av
kontoren och strategin är att skapa en liten rikstäckande universalbank. Det
fanns kanske även en liten önskan om att vara först, vilket ger bra publicitet.

Svar 2. Vi funderade redan under hösten 1995 att visa upp oss på Internet med en
hemsida. Vi vill e ha något som folk återvände till och under hösten 1996
bestämde vi oss för att ha en hemsida med bankapplikationer.

Svar 3. Det var ett snabbt projekt när vi väl hade bestämt oss, det hela tog inte mer
än 6 veckor att utveckla. Vi utnyttjade de till gångar som vi redan hade sedan
tidigare. Vi använde programvaran från våran telebank som vi haft sedan 80-
talet.

Svar 4. Lite grann, när det gäller ekonomisystem för kunden, så kallad hemekonomi.

Svar 5. Då vi är en relativt liten bank är beslutsvägarna korta så togs beslutet i
samråd mellan VD och en annan på avdelningen, men även bankledningen var
involverad.

Svar 6. Produktutvecklingen och bankledningen i samråd skulle man kunna säga.

Svar 7. Inte ens några försök till intrång har vi haft.

Svar 8. Nej

Svar 9. Det är för tidigt att säga

Svar 10. Det kommer det nog inte att ske under det närmaste året i alla fall

Svar 11. Vi har nog i stort sätt liknande avtal som tidigare

Svar 12. Om några veckor kommer nya tjänster för företag, under sommaren, hösten
kommer man även att kunna kategorisera sina korttransaktioner och
autogireringar. Vi tittar även som sagt på ekonomisystem för kunden.

 Den säkerhet som redan finns inbyggd i systemet vi använder oss av samt den
säkerhet som till handahålls via web-läsarna till sammans med den kodboxen vi
har räcker för tillfället.
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6.7.6 Handelsbanken

Telefonintervju: Anonym

Personen som intervjuades på Handelsbanken vill e vara anonym då ingenting är helt
bestämt ännu.

• Vi har följt utvecklingen av Internettjänster under 2 ½ - 3 år och sedan har vi
funderat på vad som verkar vara den bästa lösningen under 1 ½ år. Men ingenting
är ännu bestämt.

• Vi har tittat på den amerikanska marknaden, både tekniskt och utbudet bankerna
erbjuder.

• Vi kommer antagligen att använda oss av en helt annan lösning än de som Östgöta
Enskilda Banken och S-E-Banken har idag.

• De riktlinjer som finns är att man måste hålla sig inom banklagsstiftningens gränser.

6.7.7 Allmänt om intervjuerna

En av nackdelarna med telefonintervjuer var att det kunde finnas risk för stor del
oanträffbara personer (se avsnitt 4.3.2), detta var ett av de största problem som
förekom under detta arbetes gång. Då examensarbetet behandlar specifika frågor som
berör bankernas Internettjänster, var man tvungen att prata med den personen som
hade ansvaret för Internettjänsterna.

När man endast kan prata med en person kan det vara svårt att få en intervjutid, vilket
även visade sig ett antal gånger under arbetets fortskridande.

De tänkta respondenterna var mycket upptagna personer som ofta hade andra saker
inbokade, vilket försvårade arbetet.

En annan nackdel som nämns angående telefonintervjuer är att det kan vara problem
att få tag i rätt telefonnummer (se avsnitt 4.3.2). Det var aldrig några problem att få tag
på bankens telefonnummer och därefter bli kopplad till rätt avdelning via växeln. Men
när man sedan skulle kopplas till rätt person uppstod problemen. Många gånger befann
de sig inte på arbetsplatsen utan någon annanstans (ett annat kontor, på konferens eller
på resande fot).

Under början av examensarbetet kontaktades S-E-Banken för att få lite
bakgrundsmateriel, då kontaktades fyra personer som är ansvariga för olika delar i
bankens Internetsatsning. De personer som kontaktades var Lars Silversvärd
(produktansvarig), Anders Lindquist (chef för K2, bankens Internetprojekt), Olav
Robertsson (säkerhetschef) samt Tommy Bohman (datachef). Av dessa fyra personer
erhölls personlig kontakt endast med en, Olav Robertsson. Ett telefonmeddelande
lämnades till en annan och de två övriga erhölls ingen kontakt med.

Det som frågades under denna första kontakt var om det fanns möjli ghet att under
arbetets gång kunna kontakta personen ifråga för att få svar på frågor eller problem
som skulle kunna dyka upp.

Efter en vecka kontaktades jag av Karl-Erik Tingsvik, som sade att han skulle leta reda
på en person som skulle kunna fungera som kontaktperson. Efter ytterligare en vecka
erhölls namnet på den person som skulle vara kontaktperson från S-E-Banken under
detta arbete. Denna person var Lars Landin. Efter två samtal, med en till två veckors
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mellanrum, märktes en viss nonchalans från Landins sida. Materiel som hade utlovats
skickades aldrig och de svar Landin gav på frågor som ställdes var ofta tveksamma och
intetsägande. Därefter var han mycket svår att få ta på, så den kontakten bröts tyvärr.
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7. Resultat
I följande avsnitt kommer resultaten på de frågeställningar detta arbete hade att
presenteras.

7.1 Mål och resultat

De frågeställningar som ställdes i avsnitt 3.1 tas åter upp nedan för att på ett
överskådligare sätt kunna beskriva dess resultat.

• Varför har banken öppnat ytterligare en ”kanal” till sig?

De svar som respondenterna har givit i de intervjuer som gjorts (se avsnitt 6.7.4 och
6.7.5) visar att det finns en tro att Internet kommer att bli en viktig
kommunikationsport till kunderna. Bankerna anser att det blir lättare både för dem och
för kunderna att utföra vanliga banktjänster. Detta kan ju i och för sig bero på att nu
gör kunden hela jobbet i stället för att kassapersonalen på ett bankkontor utför
pappersarbetet. Detta medför i sin tur för bankerna att de kan avlasta kassapersonalens
arbete och sätta in mer resurser på andra tjänster som t.ex. rådgivning.

Man kan således dra följande slutsats: Den nya kanal till banken som Internet utgör,
underlättar både för bankerna och kunderna när det gäller utförandet av de vanligaste
banktjänsterna.

• Vilken typ och hur många av bankernas kunder utför sina bankaffärer via
Internet?

Den undersökning som SIFO gjort till sammans med S-E-Banken visar att den
genomsnittlige personen som sköter sina bankaffärer via Internet är en välutbildad
manlig tjänsteman med god inkomst.

De förväntade resultatet stämde inte helt in i detta fall.

Att dessa slutsatser dras med endast en undersökning gjord kan vara något
missvisande, men eftersom S-E-Banken är den bank som har flest antal kunder och
således kan få ett mer slumpmässigt urval av undersökningspersoner, borde det vara
tillräckligt med den undersökning som gjordes av SIFO och S-E-Banken.

• Vilka banktjänster finns tillgängliga via Internet?

Då Internetbankerna fortfarande är relativt nya, kommer det hela tiden att komma nya
tjänster. I dagens läge är det S-E-Banken som erbjuder sina kunder flest tjänster via
Internet. Följande tjänster erbjuds: saldouppgifter, låneuppgifter, göra bank- och
postgirobetalningar, handla med både fondandelar och aktier, flytta pengar inom
banken och till andra banker via Internet.

• Är det säkert?

Detta är en ganska svår fråga att svara på, då man kan titta på säkerheten ur olika
aspekter. Men om man måste ge ett svar skulle detta bli att det är till räckligt säkert för
dagens teknologi. Det man skulle kunna göra för att höja säkerheten vid överföringen
av koderna är att höja den kryptering som finns. Idag är den 40 bitar, men skulle kunna
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vara 128 bitar om det inte var så att det rådde exportförbud på den krypteringen ur
USA. Den är nämligen klassad som militär materiel.

Men i kombination med tidsbaserad engångslösenord duger 40 bitars kryptering bra.
Det är näst intill omöjligt att dekryptera en kod under den tid den är användbar.

Slutsatsen blir att det är säkert med Internetbanker.

• Vilket ansvar har banken och vilket ansvar har kunden?

Bankerna har som i alla avtal de skriver frånskrivit sig så mycket ansvar som möjli gt,
vilket innebär att det kan vara svårt att få ersättning från banken vid ett eventuellt
”inbrott” på ens konto.

Bankerna tar på sig ansvaret om det bevisas att det är de som gjort något fel och inte
kunden.

Det gäller att man läser avtalet noga och att man inte ”lånar” ut sin lösenordsgenerator
till någon då denna box har samma funktion som ett vanligt bankomatkort.

• Hur påverkar den nya tekniken de bankanställda?

Enligt de intervjuer som gjorts med Östgöta Enskilda Bank och S-E-Banken har
Internetbankerna inte orsakat några personalminskningar ännu, utan har istället
medfört nyanställningar av personal. Båda bankerna anser dock att inom en snar
framtid kommer antagligen Internettjänsterna att medföra personalminskningar.

• Finns det speciella riktlinjer, bestämmelser för att starta en Internetbank?

Det finns inga speciella riktlinjer eller bestämmelser som man måste följa för att starta
en Internetbank. Man måste dock hålla sig inom banklagsstiftningens gränser.

• Varför har inte alla banker öppnat för Internet?

Flera av de banker som idag inte har Internettjänster kommer nog inom en snar framtid
att starta det. Som exempel kan nämnas att Handelsbanken kommer att öppna
Internettjänster snart, men då inget är helt bestämt vill de inte berätta vilka tjänster de
kommer att erbjuda eller hur det kommer att fungera. Om man ser till Handelsbanken
så har de väntat med att starta Internettjänster för att göra en ordentlig undersökning
innan man bestämmer sig för vilken lösning man skall använda sig av.

7.2 Summering och slutsats

Bankaffärer via Internet erbjuder idag många av de vanligaste banktjänsterna vilket
underlättar för både bankerna och kunderna då man på banken kan minska på
kassapersonalens uppgifter och kunderna slipper gå till banken för att exempelvis
betala en räkning.

Jag anser att den säkerhet som idag erbjuds är till räckligt säker för att man skall kunna
göra sina bankaffärer utan att vara orolig.
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Idén med att använda sig av Internet för att utföra sina bankaffärer har blivit mycket
populärt och alltfler skaffar sig den tjänsten av bankerna.

På längre sikt kommer dock denna utveckling med Internettjänster att medföra
minskningar av bankpersonal som exempelvis kassapersonal. I stället satsar nu många
banker på att erbjuda sina kunder mera kvalificerad rådgivning.

Man kan se att dagens tekniska utveckling medför förändringar på banker, likaväl som
den förändrar hela vårt samhälle. Oftast medför tekniken en förbättring på något, men
orsakar även en försämring på något annat.

7.3 Uppslag till fortsatt arbete

Genom att fördjupa sig i något av nedanstående förslag på fortsatt arbete skulle man
kunna få helt andra resultat än de som har framkommit i detta arbete.

Exempel på fördjupningsområden skulle kunna vara:

• Den tekniska delen av säkerheten, som exempelvis kryptering, brandväggar m.m.

Att undersöka denna del av säkerheten skulle kunna medföra helt andra slutsatser
huruvida det är säkert att utföra sina bankaffärer via Internet eller ej.

• Säkra transaktioner via Internet med SET (Secure Electronic Transaction)

Man skulle kunna bredda detta arbete genom att undersöka hur säkra transaktioner blir
med hjälp av den nya SET- standarden. Då kommer man av förklariga skäl även att
behandla Elektronisk handel med kreditkort och Smarta kort (se Bilaga D: Uttryck).

Ytterligare intressanta områden som man skulle kunna sätta sig in i är följande
områden:

• Den mänskliga faktorn vid uppkomst av fel i datasystem

• Personalpolitiken, säkerhetsproblem inom den egna personalen

• Alternativ personidentifiering med hjälp av t.ex. fingeravtryck, namnteckning

De två första behandlar den interna säkerheten och den sistnämnda behandlar den
externa säkerheten.
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Bilaga A: Protokoll

Protokoll
Nedan följer lite mer utförlig information av några protokoll och tjänster som används
på Internet.

• Transmission Control Protocol (TCP)

Detta protokoll delar in informationen, som skickas över nätverk, i paket. Det
numrerar och adresserar alla paket så att inga missförstånd skall ske. Då paketen
kommer fram till mottagaren, sätter TCP ihop dem i rätt ordning och mottagaren får
fram den information som från början skickades.

• Internet Protocol (IP)

IP är det protokoll som används av alla datorer på Internet. Detta protokoll hanterar
adresseringen och ser till att överföringen genom alla de anslutningar och nätverk som
paketen transporteras genom fungerar.

Varje enskild dator som är kopplad till Internet har en unik IP-adress, t.ex.
193.12.69.151. IP-adressen består av fyra sifferdelar som avskilj s med punkter. Varje
sifferdel kan anta ett värde mellan 0 och 255.

Teoretiskt är det maximala antalet datorer med specifika IP-adresser
2564=4.294.967.296.
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Bilaga B: Värddatorer

Nedan följer en sammanfattning av anslutna värdatorer till Internet mellan åren 1969
till juli 1996.

Siffrorna är hämtade från företaget Network Wizards hemsidor på Internet vilka finns
på Internetadressen: http://nw.com/

Datum Värddatorer

1969 4

apr-71 23

jun-74 62

mar-77 111

aug-81 213

maj-82 235

aug-83 562

okt-84 1024

okt-85 1961

feb-86 2308

nov-86 5089

dec-87 28174

jul-88 33000

okt-88 56000

Tabell B1: Antal värddatorer kopplade till Internet från 1969 till oktober
1988
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Datum Värddatorer Nätverk Domäner

jan-89 80000

jul-89 130000 650 3900

okt-89 159000 837

okt-90 313000 2063 9300

jan-91 376000 2338

jul-91 535000 3086 16000

okt-91 617000 3556 18000

jan-92 727000 4526

apr-92 890000 5291 20000

jul-92 992000 6569 16300

okt-92 1136000 7505 18100

jan-93 1313000 8258 21000

apr-93 1486000 9722 22000

jul-93 1776000 13767 26000

okt-93 2056000 16533 28000

jan-94 2217000 20539 30000

jul-94 3212000 25210 46000

okt-94 3864000 37022 56000

jan-95 4852000 39410 71000

jul-95 6642000 61538 120000

jan-96 9472000 93671 240000

jul-96 12881000 134365 488000

jan-97 16146000 - 828000

Tabell B2: Antal värddatorer, nätverk samt domäner kopplade till Internet
från januari 1989 till januari 1997
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I nedanstående figurer (B1-B3) visas utvecklingen av antalet anslutna värddatorer i
grafisk form.

Observera att figur B1 har en annan skalindelning på Y-axeln än figur B2 och att figur
B2 egentligen är en fortsättning på figur B1. Detta på grund av den explosionsartade
ökningen av anslutna värddatorer.

Figur B3 är en sammanställning av fiurerna B1 och B2.
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Figur B1: Antal värddatorer kopplade till Internet från 1969 till oktober
1988
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Bilaga C: S-E-Bankens Internetkontor

1. S-E-Bankens Internetbank
I efterföljande avsnitt kommer de tjänster som S-E-Banken till handahåller
privatpersoner i dagens läge.

1.1 S-E-Bankens nuvarande tjänster över Internet

1997-04-20 kunde man utföra följande tjänster på S-E-Bankens Internetkontor:

• Ta fram information om:

• transaktionskonton och konton för sparande fonder

• lån (inklusive bolån och lån hos Sesam, men inte det så kallade enkla lånet,
valutalån eller kredit på betal- och kreditkort)

• försäkringar

• vilka värdepapper du har i dina depåer

• vilka uppdrag som kommer att göras på dina konton

• Betala till mottagare med bankgiro- eller postgirokonton samt konton i S-E-Banken

• Föra över pengar till konton i S-E-Banken

• Köpa, sälja och byta fondandelar via fondkonton

I framtiden kommer man antagligen att kunna utnyttja fler tjänster.

1.2 Att använda Internetkontoret

För att använda tjänsten Internetkontoret måste man ha till gång till en dator, en
koppling till Internet samt antingen programmet Netscape Navigator version 2.0 (eller
högre) eller Microsoft Internet Explorer version 2.0 (eller högre).

När man kommer till Internetkontorets hemsida (som finns på Internetadressen:
https://www.sebank.se/kontoret/home.htm) och loggat in sig, visas Internetkontorets
menysida (se figur 2.1). På denna menysida ser man vilka huvudtjänster man kan
använda sig av.

Inloggningen sker genom att man anger sitt personnummer samt slår in sin PIN-kod i
DigiPass-dosan, vilken i sin tur sedan genererar ett engångslösenord.
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Figur 2.1: Internetkontorets menysida

När man väljer någon av tjänsterna konton, betalningar, lån, fonder, depåer eller
försäkringar på menysidan visas en ny sida. Du kan alltid ta dig till baka till menysidan
genom att klicka på knappen Meny.

Den finns en huvudmenyn (se figur 2.2). Här kan man välja en tjänst, till exempel
Betalningar som då markeras, samtidigt som man kommer till den första sidan under
Betalningar.

Under huvudmenyn finns en undermeny (se figur 2.2). Här finns även andra alternativ
som man kan välja, till exempel Utföra betalning.

Man kan inte välja ett alternativ från undermenyn som är gråmarkerat. Exempelvis
kommer man endast åt tjänsten Ändra/ta bort uppdrag genom att först välja
Kommande uppdrag. Därifrån kan man sedan välja ett uppdrag som man kan ändra
eller ta bort.

När man har valt en tjänst på menysidan eller huvudmenyn visas antingen en
översiktssida med information eller en registreringssida där man fyller i aktuella
uppgifter. När registreringen är klar klickar man på Utför. Beroende på vilka tjänster
man använder sig av måste man ibland ange ytterligare ett lösenord för att ”signera”
innan tjänsten kan utföras.

Figur 2.2: Huvudmeny och undermeny
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Konton

Denna sida innehåller tjänsterna Kontoöversikt och Kontohändelser (se nedan).

Kontoöversikt

Här får man information om sina transaktionskonton och konton för sparande. Genom
att klicka på ett av sina kontonummer i en tabell kan man se vilka kontohändelser som
skett och vilka kommande uppdrag ett visst konto har.

Kontohändelser

Här visas aktuella uppgifter om de vanligaste lånetyperna i S-E-Banken och S-E-
Banken BoLån.

Flytta pengar

Här kan man flytta pengar mellan sina transaktionskonton och konton för sparande
(om kontovill koret så till åter) i S-E-Banken. Man kan även föra över pengar till andras
konton i S-E-Banken.

Så här flyttar man pengar:

1. Man väljer från listan det konto man vill flytta pengar från. Listan visas om man
klickar på pilen till höger om fältet.

2. Anger det konto man vill överföra pengar till.

3. Anger beloppet man vill överföra.

4. Skriver eventuellt en valfri avitext och kontoutdragstext.

5. Trycker på Utför.

Betalningar

Denna sida innehåller tjänsterna Flytta pengar, Utföra betalning, Kommande uppdrag
och Ändra/ta bort uppdrag (se nedan).

Utföra betalning

Här kan man registrera en betalning till mottagare med bankgiro, postgiro eller S-E-
Bankskonto.

Betalningen gör man via betalservice eller balanskonto.

Så här utför man en betalning:

1. Välj från listan det konto du vill betala från. Listan visas om du klickar på pilen till
höger om fältet.

2. Klicka på Bankgiro, Postgiro eller Konto i S-E-Banken för att ange vilken typ av
konto betalningsmottagaren har.

3. Fyll i övriga fält.
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4. Klicka på Utför.

Kommande uppdrag

Här kan man se de betalningsuppdrag som är registrerade, men ännu inte utförda.

Utförs på följande sätt:

Man klickar på de uppdraget man vill titta på, ändra eller ta bort.

Ändra/ta bort uppdrag

Man kan ändra eller ta bort ett betalningsuppdrag som man har registrerat. Man kan
endast komma till denna registreringssida när man klickar på ett uppdrag på sidan
Kommande uppdrag eller via Kontohändelser.

Så här ändrar man ett uppdrag:

1. Gör ändringar genom att skriva över de aktuella uppgifterna som visas.

2. Klickar på Ändra. En sida med information om betalningsuppdraget visas.

3. Kontrollerar därefter informationen och bekräftar ändringen genom att klicka på
Utför.

Så här tar du bort ett uppdrag:

1. Klickar på Ta bort. Man kommer då till en bekräftelsesida.

2. Kontrollerar därefter informationen och bekräfta borttaget genom att klicka på
Utför.

Lån

Denna sida innehåller endast tjänsten Låneöversikt.

Låneöversikt

Här visas aktuella uppgifter om de vanligaste lånetyperna i S-E-Banken och S-E-
Banken BoLån.

Fonder

På denna sida kan man välja mellan tjänsterna Fondöversikt, Fondinnehav, Köpa
andelar, Sälja andelar eller Byta andelar. För mer information se efterföljande avsnitt.

Fondöversikt

Här får man information om sina fondkonton i S-E-Banken.

Så här tar man fram information om sina fonder:

Klickar på en fond för att se mer information om innehavet.
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Fondinnehav

Här får man information om den fond eller allemansfond som man valt på sidan
Fondöversikt.

Köpa andelar

Här kan man köpa fondandelar via sitt fondkonto (om man har ett sådant). När man
vill köpa andelar i Sverige-baserade fonder görs köpet till dagens kurs om uppdraget är
registrerat före klockan 16.30. För Luxemburg-baserade fonder köps andelarna till den
kurs som gäller bankdagen efter registreringsdagen.

Så här köper man fondandelar:

1. Väljer ett fondkonto i listan. Listan visas om man klickar på pilen till höger om
fältet.

2. Väljer vilken fond man vill köpa andelar i från listan med fonder.

3. Anger vilket belopp man vill köpa andelar för i kronor.

4. Klicka på Utför.

Sälja andelar

Här kan man sälja sina fondandelar. När man vill sälja Sverige-baserade fonder säljs
andelarna till dagens kurs om uppdraget är registrerat före klockan 16.30. Likviddag
blir dagen efter registreringsdagen. För Luxemburg-baserade fonder däremot säljs
andelarna till den kurs som gäller bankdagen efter registreringsdagen: Likviddagen blir
dagen efter försäljningsdagen.

Så här säljer man fondandelar:

1. Väljer fondkonto i listan över fondkonton. Listan visas när man klickar på pilen till
höger om fältet.

2. Väljer vilken fond man vill sälja andelar i från listan över fonder.

3. Väljer något av alternativen Belopp, Andelar eller Samtliga andelar.

4. Fyller antingen i belopp eller antal andelar beroende på vad man valt ovan. Om man
väljer Samtliga andelar kommer alla innehavda andelar att säljas.

5. Väljer från listan det konto som försäljningslikviden ska sättas in på.

6. Klickar på Utför.

Byta andelar

Här kan man byta hela eller delar av sitt fondinnehav till en annan fond. Byte av
Sverige-baserade fonder utförs samma dag om man registrerar uppdraget före klockan
16:30. Byte av andra fonder genomförs nästa bankdag. Tänk på att fondbyten kan leda
till reavinstbeskattning.

Så här byter man fondandelar:
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1. Väljer ett fondkonto i listan. Listan visas när man klickar på pilen till höger om
fältet.

2. Väljer från vilken fond man vill byta andelar i från listan med fonder.

3. Väljer något av alternativen Belopp, Andelar eller Samtliga andelar.

4. Fyller antingen i belopp eller antal andelar beroende på vad man valt ovan. Om man
väljer Samtliga andelar kommer alla innehavda andelar att bytas.

5. Anger vilken fond du vill byta till dig andelar i.

6. Klickar på Utför.

Depåer

Denna sida innehåller tjänsterna Depåöversikt, Köpa aktier och Sälja aktier.

Depåöversikt

Här visas det aktuella värdepappersinnehavet i ens depåer i S-E-Banken.

Köpa aktier

Här kan man köpa svenska aktier.

• Man kan köpa svenska aktier noterade på Stockholms fondbörs.

• Köporder som når mäklaren före klockan 17.00 går normalt till avslut samma dag
om ordern omfattar minst en börspost, under förutsättning att det finns en motpart.

• Innan man köper aktier är det viktigt att man kontrollerar att det finns till räckligt
med pengar på kontot som depån är ansluten till . Man använder funktionen Flytta
pengar om man behöver överföra pengar till kontot.

Så här köper man svenska aktier:

1. Fyller i alla fält på sidan.

2. Klickar på Utför.

Sälja aktier

Här kan man sälja förvaltarregistrerade innehavda aktier från notariatdepå och som
man är ensam ägare till.

• Man kan sälja svenska aktier som är noterade på Stockholms Fondbörs.

• Säljorder som når mäklaren före klockan 17.00 går normalt till avslut samma dag
om ordern omfattar minst en börspost, under förutsättning att det finns en motpart.

Så här säljer man svenska aktier

1. Fyller i alla fält på sidan.

2. Klickar på Utför.
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Försäkringar

Denna sida visar de försäkringar man har i S-E-Banken

Försäkringsöversikt

Här visas en förteckning över ens försäkringar i S-E-Banken Försäkring och S-E-
Banken Life.
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Bilaga D: Uttryck
Nedan följer uttryck som kan förekomma i samband med detta arbete, men även i
andra sammanhang.

Uttryck Förklaring

Access Rättighet att hämta och/eller lagra information i samband med
uppkoppling mot andra datorer.

ActiveX En teknik från Microsoft som infogar och kopplar samman
datorprogram på websidor.

Analog Motsats till digital. En analog apparat behåller informationens
ursprungliga form på lämpligt sätt. Exempelvis gör grammofonen om
vågor på skivan till lj udvågor eller elektriska vågor. CD-spelare läser
däremot av ettor och nollor på skivan, och konstruerar därefter
ljudvågor av dem.

Användargränssnitt (eng. interface) Benämning på den del av datorsystemet som
användaren kommer i kontakt med. Tangentbord, streckkodsläsare och
det som syns på skärmen är exempel på användargränssnitt.

Archie Ett program som används för sökning i databaser eller filer på Internet.

ASCII American Standard Code for Information Interchange. Standardiserad
teckentabell. Teckentabellens 128 första tecken är gemensamma för de
flesta datasystem. De svenska tecknen ingår inte i dessa. En svensk
”ASCII”-variant finns dock där tecknena ][\}{| ersätts med ÅÄÖåäö.

ATM Asynchronous Transfer Mode. En ny snabb teknik för att sända ljud,
data, video och tal i datanät.

Backbone (sv. ryggrad) De snabbaste förbindelserna på Internet, som överför
stora informationsmängder jämfört med de vanligaste. T.ex. är Telias
atlantkabel (155Mbit) en ryggrad för all Telia-kommunikation i Sverige.
Kommunikationen inom Telia-nätet kan således inte överskrida
hastigheten 155Mbit.

Bandbredd (eng. bandwidth) Kapaciteten hos en ledning för datakommunikationen.
Mäts i bps eller baud. Ett modernt modem kan t.ex. bandbredden 33600
bps.
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Baud Modulationshastighet i modem. Oftast samma som modemets
datahastighet i bps.

BBS Bulletin Board System. ”Elektronisk anslagstavla”, där en dator är
ansluten via modem till telenätet. Isolerad värddator som är avsedd för
direktuppkoppling via telenätet med begränsat antal ingående
telefonlinjer. BBS:er kan dock kommunicera via FidoNet (e-mail), och
därigenom Internet.

Bit Den minsta möjli ga informationsmängd en dator kan hantera. Består av
talet ett eller noll.

Bokmärke (eng. bookmark) Används för att snabbt hitta tillbaka till en sida.

Bps Bit per second. Mått på överföringshastigheten i t.ex. modem eller en
fast uppkoppling. Kbps står för Kilobits per sekund (1024 bitar/s) Mbps
står för ca 1.000.000 bitar/s (1.048.576 bitar/s).

Brandvägg (eng. firewall) Skydd mot intrång från Internet. Brandväggen är en
dator varigenom all kommunikation mellan Internet och de skyddade
datorerna sker. Brandväggen släpper förhoppningsvis inte igenom
någonting som kan skada dessa, t.ex. datorvirus.

Byte Informationsenhet bestående av ett tecken, vanligast av 8 bitar.

Case sensitive Betyder att datorn skall göra skill nad på versaler och gemener.
Operativsystemet UNIX är case sensitive, vilket leder till att
bokstävernas storlek har betydelse när man kommunicerar över
Internet, som är fullt av UNIX-datorer.

CD-ROM Compact Disk Read Only Memory. Benämning på cd-skiva som
innehåller information av olika slag och som läses av en dator.

Chatta (sv. prata) Uttrycket används för tjänster som IRC, Webchat etc. där
man kan diskutera skilda ämnen med olika personer genom Internet.

Client/Server Innebär att en användare t.ex. kopplar upp sig mot en webserver på
Internet. Servern erbjuder tjänster som klienten kan använda sig av.
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Cyberspace Uttryck som beskriver en värld av information och digitala intryck.
Definierad av den amerikanska science-fiction författaren Willi am
Gibson.

Databas Samling av uppgifter lagrade i en dator. Kan också åsyfta en BBS.

Datorpost Se e-mail.

DES En krypteringsalgoritm som använder sig av en 56-bitars nyckel.

När det gäller Web-browsers får denna nivå av kryptering ännu endast
användas inom USA. Det råder än så länge export förbud från USA på
högre kryptering än 40-bitars nycklar.

DNS Domain Name System. System som översätter ett datornamn (t.ex.
www.aftonbladet.se) till ett IP-nummer (t.ex. 174.145.248.1).

Domän Varje dator på Internet har en unik adress. Adressen består av
domännamn och toppdomännamn. Namnet på en domän är ofta
synonymt med värddatorns adress. PCC:s e-mailadress ser ut så här:
info@pcc.se och kan uttryckas så här: användare@domän.toppdomän.
PCC står i det här fallet för företagsnamnet och SE för toppdomänen
för Sverige.

E-mail Tjänst för att skicka/ta emot meddelanden. Varje användare har en
specifik adress, två likadana adresser existerar alltså inte.

Eudora Vanligt program för e-mail.

FAQ Frequently Asked Questions. Dokument med svar på återkommande
frågor. FAQ:ar sätts ofta samman i de olika nyhetsgrupperna på
USENET för att nytill komna personer inte ska ställa frågor som redan
besvarats.

Finger Ett protokoll med var hjälp man kan få information om en användare på
en server.

FYI For Your Information. Dokument med information rörande ett speciellt
ämne.

Fast förbindelse Istället för att ringa upp via modem är en dator kopplad direkt till
Internet. En fast förbindelse är snabb men dyr (börjar dock att minska i
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pris). Kallas även för fast/hyrd lina.

Hemsida Websida som gjorts tillgängligt för alla via Internet.

Host Värddator på t.ex. Internet. Erbjuder andra datorer information av olika
slag.

HTML Hypertext Markup Language. Det ”språk” som websidor består av.

ISDN Integrated Services Digital Network. Höghastighetsförbindelse via
vanliga telekablar. Klarar hastigheter från 64 kbps till 2 Mbps beroende
på hur många kanaler som är hyrda.

Klient Arbetsstation som kopplas upp mot servern för att nå information.

LAN Local Area Network. Lokalt datanätverk, t.ex. i företag eller skola.

Mailing-list E-mailadress som är kopplad till en lista med flera adresser. Genererar
ett massutskick varje gång någon skickar post till den.

Modem MOulator/DEMulator. Enhet som kopplas till datorn för att koppla upp
sig mot andra datorer, mot Internet eller för att ta emot/skicka
information i BBS:er eller genom UUCP (News & E-mail).

Nätet Vardagligt ord för nätverket Internet.

RC4-128 Är en version av den så kallade RC4 krypteringsalgoritmen och den
använder sig av en 128-bitars nyckel som ger den ett väldigt bra
krypteringsskydd.

När det gäller Web-browsers får denna nivå av kryptering ännu endast
användas inom USA. Det råder än så länge export förbud från USA på
högre kryptering än 40-bitars nycklar.

RC4-40 Är en version av den så kallade RC4 krypteringsalgoritmen och den
använder sig av en 40-bitars nyckel som ger den ett relativt bra
krypteringsskydd. 40-bitars nyckeln har ”knäckts” av ett fåtal personer,
men de har då sammankopplat många och kraftfulla datorer och det har
ändå tagit flera dagar att knäcka nyckeln.

När det gäller Web-browsers får denna nivå av kryptering användas
även utanför USA.
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Sajt (eng. site) Domän/värddator ansluten till Internet. Kan även betyda en
plats på WWW som har ett egen URL-adress.

Server Se värddator.

Smarta kort (eng. smart cards) Ett plastkort försett med en integrerad elektronisk
krets som till åter lagring av stora mängder information och som kan
utföra vissa beräkningar.

SSL Secure Sockets Layer protocol. Ett protokoll som förser hemsidor med
serverauktorisation, datakryptering och meddelande integritet. SSL är
utvecklat av Netscape och använder sig av krypteringsteknologi
utvecklad av RSA Data Security Inc.

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol.  Ett protokoll för
nätverkskommunikation och för Internet.

Unix Ett operativsystem som används av många värddatorerna som är
anslutna till Internet. Anses av många personer vara ett kraftfullt och
säkert operativsystem.

URL Uniform Resource Locator. URL är vad adresser kallas för på WWW.
Den kan innehålla information om vilken tjänst det handlar om, var
web-sidan finns och vad den heter. URL:er kan ofta vara långa och
komplicerade. Det är viktigt att varje tecken är rätt, annars fås ett
felmeddelande och man kommer inte fram.

UUCP Unix to Unix CoPy. Ett protokoll med vilken datorer kommunicerar vid
ivägsändning/mottagning av e-mail via uppringda e-mailservrar.

Värddator Dator som är ansluten till ett nätverk och som till handahåller
information av olika slag. Exempelvis en WWW-server, en server i ett
LAN.

Web-browser Program för att läsa websidor, t.ex. Netscape Navigator, Microsoft
Explorer.

Workstation (sv. arbetsstation) Enskild dator med begränsade rättigheter.
Administratören av servern bestämmer vilka rättigheter som den
enskilde användaren, med det enskilda kontot har på den servern.


