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Sammanfattning 
Nyckelord: ID-metod, internet, säkerhet, digitalisering, bank  
Bakgrund: Digitalisering av samhället tar allt större steg och allt mer av våra liv tar plats på 
internet. En av samhällsinstitutionerna som ligger i framkant när det gäller detta är bankerna 
som var tidigt ute med att etablera sig på internet. Bankernas mötesplatser har efter denna 
etablering allt mer flyttat ut från dem vanliga bankkontoren och ut på internet. En flaskhals 
för att denna flytt ska kunna utvecklas än mer är hur bankerna på ett säkert sätt ska kunna 
identifiera sina kunder. Det för att kunna ge kunderna den säkerhet som krävs, men ändå en så 
pass användarvänlig metod att den är intuitiv för kunderna att använda. Syfte: Syftet är att 
beskriva den teknik och de metoder som banker använder inom identifieringskontroll nu och 
vad som kan tänkas användas i framtiden. Metod: En kvalitativ studie där det använts 
semistrukturerade intervjuer. Urvalet har bestått i olika personer som på olika sätt kommer i 
kontakt med ID-metoderna. Resultat: Studien visar på en rad olika säkerhetstekniker som 
används inom ID-metoder och säker kommunikation idag. Studien visar översiktligt hur 
kryptering, SSL och digitala signaturer fungerar. Dessutom gås de vanligaste hoten mot 
internetbanker och deras identifieringsmetoder igenom. I slutet redovisas också de fyra 
intervjuerna som har genomförts med människor som på olika sätt använder och arbetar med 
dessa ID-metoder.  Slutsats: ID-metoder är en del av mångas vardag och en utveckling är 
oundviklig för att tillmötesgå de allt hårdare krav som ställs på användarna.  
 

Abstract 
Keywords: ID-method, internet, security, digitzing, bank  
Background: The digitizing of our society continues to grow and more parts of our lives is 
spent on the internet. The banks are one of the institutions that is at the forefront of this 
development since they established themselves on a early basis. The banks meeting points 
have since this establishment moved from the regular bank office out on the internet. A 
problem that has occurred during this transfer is the possibility to positive ID a customer in a 
virtual world. It is essential to offer the customer methods to identify themselves that are both 
safe and easy to use. Objective: The objective with this study is to describe the methods and 
technique that banks use to today and may use in the future. Method: A qualitative study with 
semi-structured interviews. The sample consisted of four different persons that from different 
angles is in contact with ID-methods. Result: The study shows some different security 
techniques that is used within ID-methods and safe communication today. The study gives an 
overview how encryption, SSL and digital signatures work. It also gives an overview over the 
most common threats against e-banking and its ID-methods. In the end the interviews is 
summarized. These interviews are conducted with people who look on ID-methods from 
different angles. Conclusion: ID-methods are already a part of people’s everyday lives and a 
development is inevitable to respond the increased demands which are placed on the users.  
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Förord 
Jag vill först och främst tacka Christer Björk och Anders Rosenholm på Bergslagens Sparbank 
som gjorde detta arbete möjligt. Jag vill även tacka min handledare Jack Pencz för gott 
samarbete och bra synpunkter på mitt skrivande. Sedan vill jag rikta ett stort tack till de 
respondenter som ställt upp på mina intervjuer och som berikat detta arbete med naturliga 
inslag och vardagliga synpunkter som inte framkommer i litteratur och vetenskapliga artiklar. 
 
Sist men inte minst vill jag tacka min sambo för hennes oerhörda stöd och pushande i stunder 
som känts tunga.  
 
 
 
 
 
 
 



 

  3 (3) 

Innehållsförteckning 
1 INLEDNING..................................................................................................................... 5 

1.1 BAKGRUND .................................................................................................................. 5 

1.2 PROJEKT...................................................................................................................... 5 

1.3 SYFTE........................................................................................................................... 6 

1.4 KRAV............................................................................................................................ 6 

2 METODER OCH VERKTYG........................................................................................ 7 

2.1 METOD......................................................................................................................... 7 

2.1.1 Design........................................................................................................................................... 7 

2.1.2 Intervjuguide............................................................................................................................... 7 

2.2 VERKTYG..................................................................................................................... 7 

2.3 ÖVRIGA RESURSER ...................................................................................................... 7 

3 GENOMFÖRANDE......................................................................................................... 8 

3.1 INFORMATIONSSÖKNING ............................................................................................. 8 

3.2 INTERVJUER ................................................................................................................ 8 

3.3 ANALYS ........................................................................................................................ 8 

4 RESULTAT ..................................................................................................................... 10 

4.1 DIGITALISERINGEN AV SAMHÄLLET.......................................................................... 10 

4.1.1 Digitala medborgare ................................................................................................................. 10 

4.1.2 Internets utbredning................................................................................................................. 10 

4.1.3 Integritet och autentisering...................................................................................................... 10 

4.2 BANKEN ..................................................................................................................... 12 

4.2.1 Banken och dess utveckling...................................................................................................... 12 

4.3 INTERNETSÄKERHET................................................................................................. 13 

4.3.1 Allmänt ...................................................................................................................................... 13 

4.3.2 Symmetriska nyckelsystem ...................................................................................................... 15 

4.3.3 Publika nyckelssystem.............................................................................................................. 15 

4.3.4 Meddelandeintegritet................................................................................................................ 15 

4.3.5 Digitala signaturer .................................................................................................................... 16 

4.3.6 SSL ............................................................................................................................................. 17 

4.4 OLIKA HOT ................................................................................................................ 18 

4.4.1 Skadlig kod ................................................................................................................................ 18 

4.4.2 Phising........................................................................................................................................ 18 

4.4.3 Man-in-the-middle .................................................................................................................... 18 

4.4.4 Användaren ............................................................................................................................... 18 

4.5 NUVARANDE IDENTIFIERINGSMETODER ................................................................... 19 

4.5.1 Allmänt ...................................................................................................................................... 19 

4.5.2 Regleringar................................................................................................................................ 19 

4.5.3 Kort ............................................................................................................................................ 19 

4.5.4 Säkerhetsdosa............................................................................................................................ 20 

4.5.5 eID:s ........................................................................................................................................... 21 

4.5.6 Personlig kod............................................................................................................................. 22 

4.6 ALTERNATIVA IDENTIFIERINGSMETODER................................................................. 22 

4.6.1 Central ....................................................................................................................................... 22 

4.6.2 Biometrik ................................................................................................................................... 24 

4.6.3 2 Way Mobil Authentication System (2WMAS)..................................................................... 25 

4.6.4 Visuell kryptering ..................................................................................................................... 26 

4.7 INTERVJUER .............................................................................................................. 26 

4.7.1 Intervju med Business Service Owner (BSO) på Swedbank IT............................................ 26 

4.7.2 Intervju med säkerhetschefen på Bergslagens Sparbank ..................................................... 28 

4.7.3 Intervju med rådgivare på Bergslagens Sparbank ................................................................ 29 

4.7.4 Intervju med slutanvändare hos Swedbank/Sparbankerna.................................................. 30 

5 DISKUSSION ................................................................................................................. 32 

5.1 UPPFYLLANDE AV KURSENS MÅL .............................................................................. 32 

5.1.1 Kunskap och förståelse............................................................................................................. 32 



 

  4 (4) 

5.1.2 Färdighet och förmåga ............................................................................................................. 32 

5.1.3 Värderingsförmåga och förhållningssätt ................................................................................ 32 

5.2 UPPFYLLANDE AV PROJEKTETS KRAV ....................................................................... 32 

5.3 SPECIELLA RESULTAT OCH SLUTSATSER................................................................... 33 

5.4 PROJEKTETS UTVECKLINGSPOTENTIAL ................................................................... 34 

5.5 SAMHÄLLIGA OCH ETISKA ASPEKTER....................................................................... 34 

6 REFERENSER............................................................................................................... 36 

 
 
 
 
BILAGOR 

A: Frågeformulär till Business Service Owner, Swedbank IT 
B: Intervjuguide för muntliga intervjuer 
 



 

  5 (5) 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sparbankerna är Sveriges äldsta kreditinstitut och förebildarna var de sparkassor som startats 
under 1700-talet vid större industrier i Tyskland och Storbritannien. De allra flesta svenska 
sparbankerna bildades under 1800-talet och intentionen var att motverka den tidens fattiga 
förhållanden och att uppmuntra folket till sparande. [1] 
 
Dagens Bergslagens Sparbank har sina anor från denna tid då den ursprungligen består av 
Lindes Sparbank, Kopparberg Sparbank och Fellingsbro Sparbank, alla bildade under senare 
hälften av 1850-talet. När sedan Lindes och Kopparbergs Sparbank gick samman 1967 döptes 
fusionen till Bergslagen Sparbank. Efter 1970 införlivades även Fellingsbro Sparbank i 
Bergslagen Sparbank. År 2000 ombildades Bergslagen Sparbank till aktiebolag och 
tillsammans med Nora Sparbank blev man Bergslagens Sparbank AB. I inledningen var 
ägarsituationen som sådan att Sparbanksstiftelsen Bergslagen och Swedbank ägde 52 
respektive 48 procent var. Den första juni 2010 förändrades detta då Sparbanksstiftelsen 
Bergslagen köpte Swedbanks andel och därmed blev Bergslagens Sparbank en helt fristående 
Sparbank. [1] 
 
En av de viktigaste aspekterna av en affärstransaktion är att det skall vara helt säkerställt vem 
personen som du gör affären med är. Inte bara för att det underlättar en hel del utan för att 
lagen kräver det. Vid en genomgång av Penningtvättsdirektivet kan man klart se att företag i 
allmänhet och banker i synnerhet ska ha en utförlig kännedom om sina kunder. [1] 
 
internetbank är en tjänst som de allra flesta banker erbjuder sina kunder för att kunna göra 
sina vanligaste bankärenden såsom att göra överföringar, betala räkningar, handla med 
värdepapper eller fondandelar. För att kunna göra detta måste kunden kunna identifiera sig 
gentemot internetbankens servrar för att endast behöriga personer ska kunna göra betalningar 
på sina konton. Vilka tekniska lösningar används idag för att kunder ska kunna identifiera sig 
över internet? Vilka lösningar kan man se i framtiden? 
 
Under 1996 startade Östgötabanken den första svenska internetbanken och strax efter följde 
SEB och den dåvarande FöreningsSparbanken följde snart efter. SEB och 
FöreningsSparbanken valde då att använda sig av digipass respektive säkerhetsdosa. Dessa är 
inte direkt kopplade till en bestämd dator utan är så konstruerade så att kunden kan ta med 
dessa och göra transaktionerna där hen vill. [23] 
 
Däremot använder sig Nordea av en individuell kortläsare där kunderna får mata in sitt 
bankkort eller i avsaknad av bankkort istället ett speciellt inloggningskort för att logga in på 
deras internetbank. [18]. 
 
 
1.2 Projekt 
Detta var ett projekt för att utreda vilken teknik som bankvärlden använder sig av idag för att 
erbjuda den säkerhet som området kräver ifråga om identifiering av sina användare. Det 
utreddes även vilken utveckling som finns inom området och vilka steg som bankerna tar för 
att öka säkerheten än mer i deras internetbaserade applikationer.  
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1.3 Syfte 
Bergslagens Sparbank AB och andra fristående Sparbanker köper i dag sin Internettjänst av 
Swedbank AB. Inom några år går detta avtal ut och Bergslagens Sparbank AB måste därefter 
ta ett beslut om att förhandla med Swedbank för en förlängning alternativt hitta en annan väg 
för att kunna fortsätta erbjuda sina kunder internetbank. En viktig del i detta arbete är hur 
kunden ska kunna legitimera sig gentemot banken och därför utreds det i denna rapport vilka 
möjligheter som finns och dessutom se vilka fördelar och nackdelar de olika alternativen har.  
 

1.4 Krav 

• Ge en samlad bild av den nuvarande tekniken som används av banker idag inom 
identifieringskontroll på internet. 

• Ge en samlad bild av vart utvecklingen är på väg inom internetbaserad 
identifieringskontroll. 
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2 Metoder och verktyg 

2.1 Metod 

2.1.1 Design 

Då det är fråga om ett utredningsarbete var metoden som användes vara kvalitativa intervjuer 
med olika personer som är ansvariga för den här biten i sin respektive bank. Det kommer även 
göras en informationssökning för att om möjligt hitta intressant forskning inom området. 
Syftet med det senare att se om det finns nya rön om säkra lösningar. 
 
Valet av en kvalitativ intervjustudie har sin grund i att syftet på ett bättre sätt kan uppnås i en 
sådan studie. Målet i intervjuerna är då att svaren ska bli så omfångsrika som möjligt och 
därför ska frågorna vara så pass öppna att respondenterna på ett enklare sätt kan känna sig 
bekväma och därmed känner den trygghet som krävs för att uttrycka sig fritt. För att dessa 
intervjuer skulle närma sig syftet med undersökningen och därmed även ge dem svar som 
undersökningen kräver kom intervjuerna att utgå ifrån vissa områden som frågor ställdes 
inom för att hålla intervjun någorlunda strukturerad. [2] 
 

2.1.2 Intervjuguide 

Författaren använde under sina intervjuer en intervjuguide som stöd. Denna var utformad på 
förhand för att på ett tilltalande sätt ge de svar som syftet krävde. Utformandet av denna 
intervjuguide var en viktig punkt i arbetet då den är direkt nödvändig för att hålla en röd tråd i 
en semistrukturerad intervju. Under själva designen av intervjuguiden valde författaren att 
använda vissa frågor som riktlinjer för hur frågorna skulle utformas. Detta för att exempelvis 
undvika tvetydiga och ledande frågor. [2] 

2.2 Verktyg 
Det verktyg jag använde mig av var en intervjuguide med specifika områden som ska betades 
av under intervjuerna. Detta för ge intervjupersonerna ges stor frihet i sina svar och även 
möjligheten till att ställa följdfrågor som dök upp fanns. Intervjuprocessen blev då flexibel 
samtidigt som jag kunde se till vid utformandet av intervjuguiden att jag fick svar på de frågor 
som syftet krävde. Jag har använt en rad olika verktyg för att få fram den information som 
arbetet har krävt. Bland annat har flera databaser från biblioteket vid Örebro universitet 
använts, i synnerhet databaslistor i Ämnesguiden för teknik. Även tidigare erfarenhet och 
litteratur från tidigare genomförda kurser har kommit till nytta. Jag har även använt mig av en 
SWOT-analys för att på ett enkelt och åskådliggörande sätt jämföra de nuvarande och 
framtida identifieringsmetoderna.  
 
 

2.3 Övriga resurser 
De resurser som krävdes var kontakt och tid med personer som arbetar med utveckling av 
identifikationsmetoder vid olika banker för att se vad de olika idag använder för system och 
vilken säkerhet metoderna ger. Dessutom för att se hur de arbetar med ID-metoder med sikte 
på framtiden. 
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3 Genomförande 

3.1 Informationssökning 
Informationssökningen försiggick med utgångpunkt från Örebro universitetsbiblioteks 
hemsida. Väl där användes den ämnesguide som finns för ämnet teknik och ett antal databaser 
som var angivna. Databaser som har använts är Springer Link, Libris, Google Scholar, Scopus 
och Citeseer. Sökningarna i dessa databaser har skett med grundsökord som ”Internet 
banking” eller ”e-banking” och med olika adekvata tillägg såsom ”security”, ”identification” 
och ”encryption”. Dessa sökningar har även gjorts på svenska vilket inte tillnärmelsevis gav 
samma resultat som när den företogs på engelska. Kurslitteratur från tidigare kurser som 
passat in på området har också använts. Därefter placerades informationen som framtagits på 
lämpliga ställen i detta arbete. Fokusen hos informationssökningen låg på att hitta kopplingar 
till två olika grenar och aspekter på ID-metoder och deras roll. Samhällsaspekten för att 
koppla den roll som ID-metoden och internetbanken har i den allt större digitaliseringen av 
samhället som fortgår än idag. Den andra aspekten som informationssökningen har lett till är 
säkerhetsaspekten hos ID-metoderna. Bland annat för att få fram en teoretisk och vetenskaplig 
bild av den teknik som används för att autentisera transaktioner och individer på internet.  

3.2 Intervjuer 
Intervjuarbetet inleddes med att ta fram en intervjuguide som innehöll ämnen som arbetet 
konstruerats kring och som det krävdes svar på. Dessa frågor konstruerades så öppna som 
möjligt för att öppna upp för respondenterna att svara så brett och vitt som dem bara ville. 
Frågorna delades in i tre olika kategorier. En för ID-metoder i allmänhet och dagens ID-
metoder i synnerhet, en annan för vilka tekniska säkerhetslösningar som används inom 
metoderna och till sist en kategori för att ta reda på hur utvecklingen och framtiden kan 
komma att se ut inom ämnet. Sedan gick intervjuarbetet vidare med att försöka ta fram förslag 
på personer att intervjua. Inledningsvis var tanken att intervjua fler personer hos Swedbank IT 
varvid jag kontaktade några personer. Alla dessa personer hänvisade mig och mina frågor till 
en och samma person. Denna person hade ansvar för en rad områden som passade in i mitt 
arbete. Bland de områden som personen hade ansvar för ses ID-metoder, elektronisk signering 
och kryptering. Då denne person jobbar i Stockholm med ett tight schema skedde denna 
intervju per mail, där även uppföljningsfrågor och följdfrågor kunde ställas. Detta medförde 
att den intervjuguide som tidigare var konstruerad endast för mitt öga för att kunna utveckla 
hur jag ville, blev omgjord till direkta frågor. Denna förändring ledde till att jag istället 
intervjuade personer som arbetade med dessa ID-metoder närmare själva slutanvändarna och 
en slutanvändare själv. Jag valde att intervjua säkerhetschefen på Bergslagens Sparbank och 
en rådgivare som dagligen arbetar med dessa produkter ut mot kunder för att ta reda på främst 
två saker. Först och främst hur de själva såg på ID-metoder och det utbud som de erbjöd sina 
kunder. Dessutom valde jag att ställa några tekniska frågor för att se hur mycket dessa faktiskt 
visste om hur produkterna fungerade. Eftersom ID-metoderna är till för slutanvändare, det vill 
säga och bankens kunder, intervjuade även en sådan. Det var en kvinnlig kund med normal 
datorvana som intervjuades för att få reda på vad en vanlig användare av produkterna såg på 
hur deras autentiseringsmetoder fungerade. Alltså genomfördes det slutligen fyra stycken 
olika intervjuer inom ramen för detta arbete. 

3.3 Analys 
Jag valde här att använda mig av en så kallad SWOT-analys, där SWOT är akronymen för 
Strengths, Weaknesess, Oppurtunities, Threats, för att jämföra och skapa en matris över olika 
fördelar, nackdelar och möjligheter som jag såg med de olika identifieringsmetoderna. En 
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SWOT-analys används vanligvis under företagsutveckling för att analysera företagets styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot. SWOT-analysen genomfördes i detta projekt som så att jag tog 
all information som framkommit i arbetet om dem olika ID-metoderna. Sedan sammanfattade 
informationen om var och en av ID-metoderna i en matris för SWOT-analys. Det för att på ett 
enkelt sätt sammanfatta ID-metoderna.  De två verktygen, teori från informationssökningen 
och praktisk användning från intervjuerna, gav en helhetsbild av hur ID-metoderna fungerar i 
både teori och praktik. Jag kunde således bygga en bild av inte bara hur ID-metoderna var 
tänkta att fungera utan även hur de på ett praktiskt plan och vid vardaglig användning 
verkligen fungerade. Analysen sammanfattar även på ett bra sätt vad som framkom i detta 
undersökande arbete, där de viktigaste punkterna sammanfattas i matrisen.  
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4 Resultat 

4.1 Digitaliseringen av samhället 

4.1.1 Digitala medborgare 

1994 möjliggjorde ett antal tekniska framsteg att Internet blev tillgängligt och användbart för 
en större målgrupp än tidigare [7]. Sedan dess har dagens samhälle datoriseras i en allt 
snabbare takt och allt fler av samhällets basfunktioner genomförs numera online. I en allt 
högre utsträckning använder dagens medborgare sina datorer och Internet för att genomföra 
dessa basfunktioner som att deklarera, kommunicera och till och med att handla matvaror. Det 
kan dock sägas att det är väldigt individuellt vad olika invånare använder Internet och det 
digitala samhället till [33]. Internet erbjuder på samma gång ett stort antal människor att agera 
anonymt i den virituella världen. Den ena sidan av det myntet är att anonymiteten bidrar till 
att människor vågar uttrycka sig fritt på internet, medan den andra sidan är att anonymitet att 
inte framtvingar det bästa hos människorna [13]. Detta har medfört att allt mer av våra liv 
spenderas framför våra datorer. Med denna utveckling kan man säga att allt fler deltar i det 
samhälle som utvecklats online och kan därmed kalla sig för digitala medborgare. En digital 
medborgare är en person som har möjlighet och kunskap nog för att delta i onlinesamhället. 
De digitala medborgarna är sådana som använder Internet dagligen och då också på ett 
effektivt sätt. Denna definition innebär att vi också har en digital samhällsklyfta där andra 
sidan av spektrumet innehåller människor som inte använder Internet alls och således inte alls 
tillhör det digitala samhället. [17] 

4.1.2 Internets utbredning 

Att utvecklingen har gått fort visas också på att redan sex år efter att det blev möjligt för en 
del av allmänheten hade hälften av dem tillgång till Internet i hemmet i USA och Norden. Av 
dem som använde Internet angav också hela 52 % att de använde Internet dagligen och 
därmed skulle kunna titulera sig den tidens digitala medborgare[[7], [17]].  Det som visas i en 
undersökning var också att samhället på ett tidigt stadium uppskattade E-posten då hela 90 % 
angav att de använde Internet för sin E-post [7]. 2010 hade andelen som såg sig som 
användare av Internet ökat ända till 90 % och 91 % angav att de hade tillgång till Internet i 
hemmet. Det var emellertid 77 % av dem som var dagliga användare och därmed skulle kunna 
kalla sig själva digitala medborgare [32]. Detta för att hur ofta man frekventerar Internet visar 
på ett bättre sätt om man är en digital medborgare än att bara ha internettillgång gör. Detta för 
att bara för att man har tillgång till Internet medför inte att man på ett effektivt kan söka och 
tillgodogöra sig information på nätet på ett effektivt sätt [17]. Användarna av Internet menar 
också på att man online kan engagera sig i sitt sociala liv och även vara ett hjälpmedel för 
dem att organisera sitt liv off-line. Det är därför av vikt att man får en känsla för hur 
kommunikationen fungerar på Internet och således kan se sig själv som en digital 
medborgare. Användarna menar att man kan skapar sitt digitala medborgarskap genom att 
finnas i olika sammanhang på nätet och deras digitala identitet definieras av de rader av 
lösenord och PIN-koder som de använder för att identifiera sig mot de olika systemen [33]. 
Bland identifieringsmetoder syns också eID:s som används av knappt 40 % av personerna 
som använder Internet regelbundet [12].  

4.1.3 Integritet och autentisering 

En viktig fråga i frågan om det digitaliserade samhället har kommit att bli hur man ska 
garantera integritet och hur man ska kunna garantera att en viss person är hen som den utger 
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sig för att vara. Något som kallas för Internet Identity Management (IIDM) [13]. Sverige var 
ett land som var tidigt ute på detta område då elektroniska signaturer definierades enligt lag 
redan 2000 och 2001 skapade regeringen ett ramavtal som reglerade elektroniska ID-
metoderna, vilka delas ut på ett sätt som medför att hela svenska befolkningen skulle få 
tillgång till en elektronisk ID-metod om man så önskade [12]. Denna lösning är ur ett 
internationellt perspektiv tillfredsställande, även om det naturligtvis finns brister. Bristerna 
syns framför allt då en infrastruktur inte är på plats för att förenkla en utveckling av dagens e-
legitimering. Det behövs dock då ett stort antal myndigheter och organisationer redan nu 
använder sig av e-legitimering i olika former i den digitala världen [8]. Detta för att 
nätbaserade tjänster från samhället ska kunna betraktas som pålitliga [34]. Det är en allmän 
uppfattning att integritet och identifikation är de två stora frågorna när det gäller samhällets 
alltmer utbreda digitalisering. I den vardagliga kommunikationen som vi människor bedriver, 
använder vi automatiskt ett visst mått av identifikation och känsla för integritet beroende på 
vilken person vi pratar med och om vilket ämne som samtalet bedrivs. Ett vidare perspektiv 
på detta blir då vilken säkerhet som olika tjänster kan erbjuda utan att kränka användarens 
integritet. Det vill säga att man kan garantera integritet men ändå vara så pass lättanvänt att 
användaren utan problem kan använda tjänsten och kan kontrollera vilken information som 
delas ut om dem. Digitala identifieringsmetoder bör således i möjligaste mån inte dela ut mer 
identifierande information än vad som är helt nödvändigt. Det som kan noteras är också att 
användarna själva anser att de olika sammanhangen online ger olika typer av integritet, där 
chattapplikationer ger liten känsla av integritet medan spektrumet av Onlinebanker ger stor 
känsla av absolut integritet och sekretess. I en undersökning visar också att i samband med 
finansiella transaktioner värderar användarna säkerhet och integritet högre än vid exempelvis 
kommunikation med andra användare. Användarna konstaterar också att inget system är 
säkrare än personerna som använder det. [34] 
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4.2 Banken 

4.2.1 Banken och dess utveckling 

Alla människor i dagens Sverige har haft kontakt med eller kommer ha kontakt med en av 
Sveriges banker. För att ett företag ska få kallas för bank krävs det att man har ett tillstånd 
från Riksbanken. Denna rätt medför att företaget får inneha inlåning från allmänheten, delta i 
riksbankens clearing, låna hos Riksbanken och placera på räntebärande konton i Riksbanken 
[22]. Eftersom bankernas huvudsakliga affärer består i inlåning, utlåning och transaktioner av 
pengar är banken direkt beroende av sina kunder. Bankerna strävar därmed alltid efter nya sätt 
att kunna nå sina kunder och erbjuda sina tjänster och dessutom tilltala nya målgrupper. Några 
av dessa sätt om man bortser från det vanliga besöket på ett bankkontor är telefonbanken, 
internetbanken och mobilbanken. De svenska bankerna var även tidigt ute med att etablera sig 
på Internet då Östgötabanken var först ut med sin Internettjänst 1996 för att strax därefter 
följas av Föreningssparbanken, som det då hette, och SEB [23]. Dessa alternativa bankplatser 
kan man i dagens läge få saldo och kontoutdrag på egna konton, göra överföringar, betala 
räkningar via giro och göra olika former av sparandeplaceringar såsom hantering av 
fondhandel och andra värdepapper. Att denna satsning kan ses som framgångsrik visar SCB:s 
rapport Statistisk årsbok 2013 där man via en undersökning fått fram att hela 78 % mellan 
åldrar 16 och 78 angett att de använt en internetbank under det första kvartalet 2011 [27]. Som 
man kan jämföra med en annan undersökning som 2000 visade på att ungefär 51 % av dem 
som använde Internet uträttade bankärenden på Internet, dock fanns det redan då en tro på att 
bankärenden var lämpliga att utföra på Internet då undersökningen också visade på att ”uträtta 
bankärenden” var en av dem punkter som hade störst utvecklingspotential [7].  
 
De senaste åren har användandet av bankens olika kommunikationskanaler ändrats på ett 
radikalt vis. Redan i och med inträdandet av kort och telefonbank minskade användningen av 
bankkontoren på ett påtagligt sätt. Sedan i och med den digitala utvecklingen och införandet 
av internetbank försvann ännu en del av bankkontorens användning. Sedan införandet av 
internetbank har också användandet av densamma successivt ökat för varje år som går och gör 
så även nu cirka 15 år efter införandet. Antalet besök via internetbanken är nu i januari 2013 
uppe vid 24 572 909 hos Swedbank/Sparbankerna och användarna besöker i snitt sin 
internetbank 6 antal gånger i månaden. Denna nivå har legat stadigt ett tag sedan 
internetbanken först slog igenom och växte explosionsartat. Den stora utvecklingen i fråga om 
kommunikation med sin bank sker nu i telefonformat där användandet av en uppringd 
telefonbank minskar för varje år som går medan användandet av mobilbanken ständigt ökar. 
Antal uppringningar till telefonbanken är i januari 2013 nere på 5 227 124 stycken jämfört 
med januari 2012 då antalet var över 5 889 773. Medan antalet besök i mobilbanken om det så 
gäller för ett saldobesked eller en överföring är uppe på hela 32 332 398 stycken i december 
2012. Mobilbanken har alltså upplevt en snudd på explosionsartad utveckling från ett år 
tidigare då antalet besök var strax över 10 000 000. Det kan också ses som en naturlig 
utveckling. Då samhället av idag medför att allt fler använder sina smartphones till allt flera 
olika saker som kräver internetuppkoppling. Utvecklingen och etablerandet av mobilbanken 
är då bara ett naturligt steg från bankerna för att nå fler kommunikationsvägar till sina kunder. 
Samtidigt som det är en naturlig utveckling bland kunderna som söker allt smidigare vägar att 
komma åt och utföra olika ärenden och uppgifter. [3]  
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4.3 Internetsäkerhet 

4.3.1 Allmänt 

En viktig del i utvecklingen av internetbanker och de digitala tjänsterna i samhället är att 
användarna kan erbjudas den säkerhet och integritet som dessa tjänster och dess natur kräver. 
Vad är då nätverkssäkerhet? Det finns fyra punkter som beskriver och sammanfattar säker 
kommunikation över internet:  

• Konfidentialitet. Endast avsändaren och den tänkta mottagaren ska kunna se och förstå 
meddelandet. För att undvika att någon som lyckas tjuvlyssna på meddelandet ska 
förstå själva innehållet kan det krävas någon form av kryptering. [15] 

• Autentisering. Avsändaren och mottagaren ska ha möjlighet att bekräfta den andra 
partens identitet. I vanlig kommunikation mellan fyra ögon görs denna identifikation 
genom visuellt igenkännande. I datorvärlden är denna autentisering betydligt svårare 
för även om du får ett mail med en avsändare, hur kan du vara säker på att det är den 
avsändaren som skickat mailet? [15] 

• Integritet. Även om avsändaren och mottagaren lyckas autentisera och känna igen 
varandra behövs det en garanti för att de meddelanden som dem har skickat till 
varandra inte på något sätt har blivit ändrade av någon tredjepart. En metod för att 
åstadkomma detta är till exempel att använda sig av checksumma. [15] 

• Operationell säkerhet. Som tidigare nämnts ansluter allt fler organisationer och 
samhälleliga funktioner till Internet och kopplas mot det allmänna Internet och ger 
medborgare ett enkelt sätt att använda dessa tjänster. Denna tillgänglighet öppnar 
också upp för attacker och ökar behovet av operationell säkerhet för att säkra att ingen 
obehörig tränger sig in.[15] 

 Moderna internetbanker erbjuder generellt en krypterad och autentiserad kommunikationsväg 
mellan användarens dator och bankens servrar när användaren använder bankens 
autentiseringsmetoder [33]. När denna kontakt har etablerats kan antingen användaren fritt 
arbeta med sina konton och transaktioner eller som i fallet med Swedbank/Sparbankernas 
säkerhetsdosa ta fram en transaktionsoberoende TAN (Transaction Authorization Number) för 
att bekräfta och godkänna transaktionen [29]. Sedan internetbankerna startades har hela tiden 
autentiseringsmetoderna utvecklats för att klara av de attacker som genomförs mot 
internetbanksanvändare. Men där attackerna förr bestod av att stjäla kundens egna uppgifter 
har attackerna nu utvecklats mot att använda olika virus eller trojaner för att manipulera 
transaktionerna och genomföra autentiserade transaktioner utan kundens vetskap. Attackerna 
kan delas in i tre olika kategorier: sociala-, fysiska- och mjukvaruattacker. I fråga om sociala 
attacker finns det egentligen ingen teknisk lösning på då attacken definieras som en attack där 
någon lurar användaren till att ge ut sina personliga uppgifter. Fysiska attacker definieras som 
exempelvis stöld av säkerhetsdosa eller att hen som attackerar skapar en falsk apparatur för att 
kunna autentisera transaktioner som denne inte har behörighet att genomföra. Tekniska 
attacker eller mjukvaruattacker är det som vanligen kallas virus- eller trojanattacker. De 
tekniska attackerna har idag betydligt enklare att spridas. Detta trots att medvetenheten om 
denna form av attacker har ökat och att många användare skyddar sina datorer med 
antivirusprogram och brandväggar. Det genom att utnyttja olika mjukvarors svagheter, men 
också genom att lura användaren att ladda ner skadlig mjukvara och därmed själv leda in 
viruset eller trojanen genom sitt eget antivirusprogram. Denna utveckling av tekniska attacker 
medför också att attackerna inte behöver innebära att man tar sig in i själva internetbanken 
själv utan istället med hjälp av trojaner eller virus kan på ett tyst sätt initiera eller modifiera 
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transaktioner när den ovetande användaren själv är inloggad i sin internetbank. Den enda 
långsiktiga lösningen på detta problem kan vara att komplettera en stark autentiseringsmetod 
vid inloggning med att autentisera även känsliga data vid en transaktion och att använda en 
tilläggsbekräftelse gjort hos klienten som på intet sätt är anslutet mot Internet, användarens 
egen dator eller några andra sätt som medför att apparaturen kan drabbas av skadliga program 
som kan manipulera denna bekräftelse. [33]  

Det är inte bara säkerhet som är viktigt vid konstruktion av en autentiseringsmetod för vanliga 
bankkunder. Andra aspekter som kan ses som viktiga vid designen är att metoden bör vara 
enkel, intuitiv, mobil, applicerbar, enkel att administrera och får även inte kosta för mycket i 
en eventuell massproduktion. Dessa aspekter ska vägas in för att förenkla för användaren och 
för att träffa en så bred målgrupp som möjligt. En autentiseringsmetod för banker ska vara 
tilltalande för alla myndiga personer i Sverige då det är den kundbasen och målgruppen som 
bankerna når i dagsläget. [33] 

Några olika lösningar på detta problem finns. En är bland annat då den säkerhetsdosa som 
några banker redan använder sig av, som på intet sätt är ansluten till Internet utan har en 
krypteringsnyckel som tar fram en Transaktionsberoende Autentiseringskod antingen 
automatiskt eller efter en manuellt inmatad sifferkombination. Denna lösnings negativa sida 
är dock att det kräver en hel del användararbete med alla koder som ska knappas in både i 
själva dosan och till internetbanken. Andra lösningar på samma tema är man utöver en 
manuell inmatning får ett sms till sin mobil som man får bekräfta transaktionen med eller att 
man scannar in en krypterad bild med en pålitlig apparatur som sedan dekrypterar denna så 
man kan autentisera transaktionen. En helt annan lösning är den som Nordea använder med en 
kortläsare som ansluts till datorn tillsammans med antinget ett smart-card eller ett bankkort. 
Dessa lösningar är de som används i dagsläget av olika banker med deras Internetlösningar 
och även om dem fungerar är det otvivelaktigt så att de inte uppfyller alla önskvärda kriterier. 
[33] 

Kryptering är en gammal konst som länge använts för att hindra obehöriga läsare att ta del av 
meddelanden utan att för den skull inte ge möjlighet till behöriga läsare att få ta del av 
meddelandets innehåll. I datorsammanhang fungerar det generellt så att: 

1. Avsändaren skriver sitt meddelande i klartext. 

2. Avsändaren kör meddelandet med genom en krypteringsalgoritm som förvandlar 
klartexten till så kallad chiffertext. 

3. Meddelandet skickas i chiffertext. 

4. Mottagaren dekrypterar meddelandet och förvandlar chiffertexten till klartext. 

5. Mottagaren kan läsa meddelandet i klartext. 

Då många av dessa algoritmer och krypteringsmetoder är officiella och används av många 
krävs det också något som gör att dessa meddelanden verkligen blir hemliga för alla 
obehöriga. Detta tillägg är den så kallade krypteringsnyckeln. Nyckeln används som input 
tillsammans med meddelandet i krypterings- och dekrypteringsalgoritmen vilket medför att 
även om den som plockar upp meddelandet vet algoritmen inte kan läsa meddelandet utan den 
riktiga dekrypteringsnyckeln. Hur denna krypteringsnyckel fungerar i praktiken och hur den 
distribueras ser väldigt olika ut. I symmetriska nyckelsystem är krypterings- och 
dekrypteringsnycklarna identiska och hemliga. I allmänna nyckelsystem används ett par 
nycklar. En nyckel som är känd av hela världen och således inklusive både avsändare och 
mottagaren, medan den andra är känd av antingen avsändaren eller mottagaren men inte båda. 
[15] 
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4.3.2 Symmetriska nyckelsystem 

En enkel variant på detta nyckelsystem är det monoalfabetiska chiffret där en bokstav i 
alfabetet ersätter en annan bokstav. Men till skillnad mot det chiffer som Julius Caesar 
använde med några steg bakom kan dessa bokstäver väljas helt slumpmässigt enligt den 
krypteringsnyckel som används. Att vilken bokstav kan stå för vilken bokstav som helst utan 
bestämd ordning medför att en inkräktare med en brute-force-attack skulle behöva testa 10^26 
stycken olika möjligheter för att garanterat hitta lösningen vilket skulle kräva väldigt mycket 
processorkraft. Något som gör denna krypteringsnyckelsmetod ännu svagare är det faktum att 
språket på ett naturligt sätt använder olika bokstavskombinationer såsom ”en”, ”ing” och ”er” 
tillsammans med singelbokstavsord som ”i” gör att några bokstäver enkelt kan dechiffreras 
och därmed minska antalet möjligheter för övriga drastiskt. Denna metod är emellertid relativt 
ålderdomlig och nuförtiden använder man två olika metoder som kallas för blockchiffer 
respektive strömchiffer. Blockchiffer fungerar som så att meddelandet delas upp i block om x 
antal bitar och som sedan krypteras genom att man söker upp den aktuella inputen i 
krypteringsmappningen. Varje block mappas ett – ett, vilket innebär att för varje unikt block 
med x antal bitar krypteras till en unik output med samma x antal bitar. Ju större x är desto 
svårare blir det att lösa chiffret. Stora x medför också att det krävs större minneskapacitet då 
alla värden måste mappas och för stora x blir det nästan en orealistisk hög minnesåtgång. 
Exempel på populära blockchiffer är DES (Data Encryption Standard), 3DES och AES 
(Advanced Encryption Standard).  [15] 

4.3.3 Publika nyckelssystem 

Användningen av en allmän nyckel innebär att till skillnad från användning av en gemensam 
symmetrisk nyckel används två olika nycklar. Mottagaren av meddelandet har inte bara 
tillgång till den allmänna nyckeln som alla i hela världen har tillgång till utan även en privat 
som bara mottagaren själv känner till. Avsändaren tar den publika krypteringsnyckeln och 
använder en känd krypteringsalgoritm och krypterar meddelandet. Mottagaren tar sin privata 
dekrypteringsnyckel och den publika dekrypteringsalgoritmen och dekrypterar meddelandet 
och får då ut det i klartext igen. Den mest kända metoden för kryptering med publik nyckel är 
RSA-algoritmen som baserar på aritmetiska uträkningar med hjälp av modulofunktioner. [15] 

4.3.4 Meddelandeintegritet 

Vid kommunikation över nätet är en viktig del att kunna identifiera varifrån som ett 
meddelande kommer ifrån och att det meddelande som man tar emot på inte har ändrats på 
något sätt sen det lämnade avsändaren. Ett sätt att genomföra att ingen har ändrat på 
meddelandet är med en hashfunktion. En hashfunktion tar ett meddelande och kör igenom det 
i hashfunktionen för att skapa en så kallad hash som är en sträng med bestämd längd. För att 
en hashfunktion ska kunna betraktas som kryptologisk ska det vara det omöjligt att hitta ett 
meddelande som ger samma hash som ett annat meddelande. Till skillnad mot checksummor 
där detta kan förekomma. Exempel på hashfunktioner är SHA-1 och MD5. I fråga om 
meddelandeintegritet krävs det emellertid någonting mer för att det inte på ett enkelt sätt ska 
gå att skicka ett falskt meddelande. Denna extrafunktion är användandet av en MAC-kod 
(Message Authentication Code) som skapas genom ett tillägg till hashfunktionen. Detta tillägg 
är något som endast avsändaren och mottagaren vet om och detta medför att om någon ändrar 
på meddelandet kommer mottagaren att upptäcka detta. Användandet av hash och MAC 
tillsammans fungerar som följer. Avsändaren skapar ett meddelande och sammanfogar detta 
med det hemliga tillägget. Avsändaren kör detta genom hashfunktionen och skickar sedan 
meddelandet tillsammans med hashen, som då blivit en MAC-kod. Mottagaren tar emot dessa 
och eftersom denne och vet tillägget kan mottagaren beräkna MAC-koden på rätt sätt och 
därmed också upptäcka om någon obehörig ändrat i meddelandet. På detta sätt kan även 
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mottagaren se att det är den riktiga avsändaren som skickat meddelandet då tillägget är något 
som endast avsändaren och mottagaren vet om. [15] 
 

4.3.5 Digitala signaturer 

De flesta människorna i Sverige skriver under sin livstid på en rad olika avtal. Allt från 
elavtal, köpekontrakt på boende till rekvirering av olika ting skrivs på. En digital signatur är 
ett digitalt sätt att åstadkomma detta. Digitala signaturer presenterades redan 1976 och målet 
var att få en digital signatur att vara lika legal och användbar som var mans egen fysiska 
signatur. En rad standarder finns även i användandet av digitala signaturer såsom ISO/IEC 
9796 och DSS. [14]  
 
Ett problem med digitala signaturer kontra analoga är att det är betydligt svårare att bevisa 
vem det är som skrivit på. Det krävs alltså att signaturen är både verifierbar och att den inte 
ska vara möjlig att förfalska. Ett sätt att göra detta är att använda en kryptering med publik 
nyckel, där det både finns en publik nyckel som är tillgänglig för alla och en privat nyckel 
som var och en har unika. För att signera ett dokument tar då den som ska signera det 
dokument som ska signeras och krypterar detta med sin privata nyckel och har då signerat 
dokumentet. Om den som signerar då hamnar i en tvist kan det då enkelt bevisas att det är rätt 
person som skrivit på. Man tar då helt enkelt dennes publika nyckel och dekrypterar 
meddelandet och vips har originalmeddelandet kommit fram. Då har det emellertid antagits 
att den som signerat inte givit bort eller på annat sätt blivit av med sin privata nyckel. [15] 
 
En annan del av digitala signaturer är användandet av publik nyckelcertifiering som i princip 
innebär att ett certifikat utfärdas som bevisar att en viss publik nyckel tillhör en specifik 
enhet. Certifikatet utfärdas av en CA (Certification Authority) som validerar olika identiteter 
och efter att ha validerat en identitet utfärdar ett certifikat som bevisar att den som har 
certifikatet är hen som hen utger sig för att vara. [15] Swedbank/Sparbankernas internetbank 
är till exempel certifierade av de välkända företaget Verisign, som bland annat driver två av 
Internets rotservrar.  
 
En annan viktig aspekt är att få den digitala varianten lika säker som den analoga varianten är  
hur stark en digital signatur är. Detta bestäms inte bara av hur stark krypteringen är av själva 
signaturen, utan även hur stark skyddet är på den plattform som signaturen körs på. För även 
om signaturen i sig inte angrips så kan innehållet i det dokument som signerats ändras om en 
angripare kommer in, vilket medför att man inte skulle kunna garantera vad någon faktiskt har 
skrivit på [14]. Om man exempelvis skriver på ett kontrakt, ser man på kontraktet vad det är 
man faktiskt skriver på, vilket även är en detalj som måste kunna åstadkommas i digitala 
sammanhang, där dokumentet i dess immateriella form inte kan observeras direkt av hen som 
signerar. Detta för att den som signerar på ett säkert sätt ska kunna veta vad hen signerar. Det 
är något man försökt åtgärda med What You See Is What You Sign (WYSIWYS). WYSIWYS 
är en egenskap man försöker uppnå i samband med användandet av digitala signaturer. Det 
uppnås med hjälp av autentisering av både mottagaren och avsändaren, säkerställande att rätt 
dokument har signerats av rätt person och att när resultatet av verifikationen visas för 
användaren ska denne med säkerhet kunna veta att informationen som visas är korrekt [16].  
Styrkan hos WYSIWYS-egenskapten bedöms utifrån integriteten hos den digitala signaturens 
system och plattformen som används. WYSIWYS är en viktig egenskap ur 
informationssäkerhetssynpunkt då användaren får själva utkastet och texten presenterat för sig 
på ett sätt som användaren enkelt kan förstå och därför också förstår vad hen skriver på. För 
att en digital signatur ska definieras som legal och giltig krävs det att det är en kvalificerad 
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elektronisk signatur. En kvalificerad elektronisk signatur är en digital signatur som baseras på 
ett kvalificerat certifikat och som framställts med hjälp av en säker signaturframställnings-
metod [8].  
 
I fråga om en centralt administrerad signeringstjänst har en kravlista skapats för att utgöra 
grunden i en sådan tjänst. Listan innehåller följande sex olika krav: 
 

• Signeringen ska kunna ske med en vanlig dator och webbläsare som kör med något av 
de vanliga operativsystemen, såsom Windows, Mac OSX, Linux samt de 
telefonbaserade iPhone och Android. 

• Signeringstjänsten ska på ett enkelt sätt kunna appliceras till e-tjänster. 
• Handlingarna ska kunna signeras även då det innehåller data som inte kan visas upp i 

användarnas dator. 
• Handlingar måste kunna signeras utan att dess data behöver vara synlig för någon 

annan än användaren som ska signera. 
• Hela signatursprocessen med WYSIWYS, signering, signeringsnycklar och certifikat 

ska hanteras av signeringstjänsten.  
• Signaturen ska vara legalt gångbar och därmed vara konstruerad enligt de krav som 

ställs på en kvalificerad elektronisk signatur.  
 
Dessa krav ska alla uppfyllas för att på ett tillfredställande sätt skapa en central och legitim 
säkerhetstjänst. [8] 

4.3.6 SSL  

SSL är en metod som används för säker överföring över internet. SSL innebär enkel beskrivet, 
att det skapas en säker tunnel mellan användarens dator och bankens server [11]. Det är en 
utvidgning av TCP-lagret som medför konfidentialitet, dataintegritet och 
slutpunktsautentisering. SSL är relativt vanligt och används i princip av alla e-kommerser som 
finns online exempelvis eBay och Amazon. Ett enkelt sätt att se om man använder SSL för 
tillfället är det s som läggs till det http som inleder internetadresser och skapar https. SSL 
används för att ge säkerhet åt transaktioner som sker över http. En SSL-anslutning består av 
tre olika faser och inleds med en så kallad handskakning för att sedan följas av 
nyckelhärledning och datatransfer. Handskakningen inleds med att servern väljer ut en 
symmetrisk krypteringsnyckelssalgoritm, en publik krypteringsnyckelssalgoritm och en 
MAC-algoritm bland de som klienten har stöd för. Servern skickar även ett certifikat till 
klienten. Klienten verifierar certifikatet och använder sedan serverns publika nyckel för att 
kryptera ett PMS (Pre-Master Secret) och sänder det till servern. Enligt SSL-standarden 
använder sedan båda sidor av samma nyckelfunktion för att beräkna MS (Master Secret) 
utifrån PMS och de ”noncer” som sidorna skickat till varandra innan. Med hjälp av MS 
genererar sedan både klienten och servern symmetriska sessionsnycklar vars 
användningsområde är att kunna kryptera och dekryptera. Dessutom skapas MAC-nycklar hos 
varje part som används för att kontrolla integriteten på det data som sänds mellan klienten och 
servern. Under själva datatransferprocessen används krypteringsnycklarna av data för att 
kryptera och dekryptera data. MAC-koden sänds som vanligt med data för att parterna ska 
kunna bekräfta datas integritet. [15] 
 
Det är även viktigt att påpeka att användandet av SSL inte ger absolut säkerhet då 
ändpunkterna av den skapade kommunikationstunneln inte är skyddade bara för att data som 
sänds i den är det. Ändras data innan den sänds via SSL är det inte något SSL kan avhjälpa. 
[11] 
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4.4 Olika hot 

4.4.1 Skadlig kod 

Skadlig kod är det som i dagligt tal kallas för virus. Denna skadliga kod kommer i olika 
varianter men ifråga om attacker mot Internetbanker och dess användare är det främst en 
variant man talar om. Detta är den så kallade trojanen. Trojanen är ett program som en 
inkräktare installerar på offrets dator. Detta sker exempelvis genom att offret luras att trycka 
på en länk och därigenom laddar ner trojanen eller kan den gömma sig i ett program som 
verkar fungera utmärkt för övrigt. Trojanen börjar därefter arbeta. Ett specifikt exempel på en 
trojan är ett keyloggerprogram som registrerar och lagrar användarens tangenttryckningar och 
sänder det vidare till angriparen. En keylogger gör det väldigt enkelt för angriparen att ta reda 
på offrets lösenord på olika instanser bara genom att följa den kombination av 
knapptryckningar som offret använt. [21]  
 
Användandet av skadlig kod har varit på tapeten den senaste tiden då inkräktare med hjälp av 
trojaner har gjort transaktioner. Inkräktaren har inte kunna autentisera sig och genomföra 
betalningar och överföringar utan har istället lagt till otillbörliga transaktioner som 
ouppmärksamma användare sedan själva verifierat och godkänt med hjälp av sin 
autentiseringsmetod. [10] 

4.4.2 Phising 

Phising eller så kallat nätfiske innebär att angriparen försöker lura av offret personliga 
detaljer. Detaljer såsom kreditkortsnummer eller kontonummer för att därefter kunna dra 
pengar från kunden med hjälp av dessa uppgifter. Ett vanligt sätt är exempel att via mail utge 
sig för att vara en välkänd organisation och därefter leda kunden till ett falskt 
inloggningsformulär där kunden lämnar ut sina personliga uppgifter [28]. Det för att sedan på 
ett enkelt sätt kunna utge sig för att vara den personen på Internet. 2012 drabbades 65 000 av 
ID-kapningar och cirka 3 miljarder kr försvann i samband med brott som härleddes till en ID-
kapning. [18] 

4.4.3 Man-in-the-middle 

En Man-in-the-middle-attack går i enkla ordalag ut på att angriparen maskerar sig till någon 
som man litar på. Boven tar sig in i kommunikationsvägen mellan de två parterna och kan på 
så vis se och kontrollera allt som respektive part skickar till den andra parten. Det medför 
också att angriparen inte bara har möjlighet att se data som parterna sänder mellan varandra 
utan denne kan även modifiera eller radera eventuella paket som sänds mellan parterna. [15] 
 

4.4.4 Användaren 

Ett system är aldrig så starkt som sin svagaste länk och i dessa säkerhetssystem som beskrivs i 
detta arbete är den svagaste länken allt som oftast den mänskliga användaren. Har man ett 
lösenordsbaserat system kan lösenordet avslöjas av användaren själv genom användande av 
samma lösenord på flera ställen eller genom en minneslapp som fel person kommer över. Har 
man en säkerhetsdosa kan denna förlegas tillsammans med PIN-koden och angriparen har en 
rak väg in i offrets internetbank. [15], [21], [33] 
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4.5 Nuvarande identifieringsmetoder 

4.5.1 Allmänt 

De olika ID-metoderna är tekniskt sätt väldigt lika även om de integrerar innehavaren på olika 
sätt. Den vanligaste autentiseringsmetoden på Internet är den lösenordsbaserade. Storheten i 
denna metod är att den är enkelt att implementera, kan på ett enkelt sätt appliceras i olika 
program och är väldigt enkel för en användare att förstå. Storheten är dock även en nackdel då 
enkelheten medför att metoden blir väldigt sårbar för olika sorters hot som existerar på 
internet. Onlineautentisering medför istället att en eller flera av följande alternativ används:  

1. Något som användaren vet, exempelvis ett lösenord.  

2. Något som användaren innehar, som ett bankkort, säkerhetsdosa eller mobiltelefon.  

3. Något som användaren är, till exempel ett fingeravtryck.  

Ju fler av dessa tre som kombineras desto starkare kan identifieringsmetoden sägas vara. [21]  

En pålitlig elektronisk ID-metod kan uttryckas som en samling av digital information med ett 
antal olika egenskaper för att autentisera personen på ett säkert sätt. För att metoden ska 
kunna betraktas som pålitlig måste den vara sanningsenlig, legal, unik och relevant. 
Sanningsenlig definieras här som att all information som finns i metoden ska vara sann och 
precis sett till innehavarens tillstånd. Legal är att den är accepterad som en laglig produkt som 
även följer den lag som accepterat den. Relevant definieras då som att den på absolut sätt 
endast kan identifiera innehavaren så att ingen annan kan utge sig för att vara någon de  inte 
är. Unik definieras som att endast en användare kan identifiera sig själv på ett visst sätt så att 
inte fler användare kan använda exakt samma information för att autentisera sig då systemet 
inte kommer att veta vem som är vem. [13] 

4.5.2 Regleringar 

Skatteverket är den institution som administrerar, reglerar och sköter upphandlingen av 
elektroniska identifieringsmetoder. Svensk lag talar om två olika sorters eID. ”Advanced” och 
”Qualified”, där ”Qualified” är av en högre säkerhetsnivå då denna är baserad på ett 
kvalificerat certifikat och skapad av en säkerhetsapparatur som används specifikt för skapande 
av eID:s. Alla idag existerande eID:s uppfyller villkoret för att få kalla sig ”advanced”, medan 
det 2010 inte fanns någon som lyckats få titulera sig ”Qualified”. De båda typerna har 
gemensamt att det måste på ett unikt sätt identifiera en individ, medan skillnaden mellan dem 
båda ligger i produktionen av signaturen. Kraven på en ID-metod som vill kalla sig 
”Qualified” är att de data som krävs för produktionen av signaturen bara kan använda en 
gång, inte kan spåras bakåt och kan skyddas på ett tillräckligt sätt från inkräktare. [12] 

E-legitimationsnämnden, som har ansvar för utvecklingen av e-legitimationer i Sverige, har 
även tagit fram en testmiljö för att kunna verifiera om en teknisk lösning är tillräckligt säker 
för att få användas som e-legitimation. Nämnden arbetar även med att ta fram tekniska 
kravlistor utifrån detta med vad som kan ses som tillräckligt för att få användas som e-
legitimation. [9] 

4.5.3 Kort 

Den vanligaste metoden för identifiering världen över är användningen av ett kort och en 
kortläsare. I Sverige är det framför allt Nordea som använder denna metod som sin 
huvudmetod [18]. Det allmänna kortet som används kallas för electronic identity (eID). Kortet 
innehåller en rad elektroniska data med innehavarens personuppgifter och innehavarens 
digitala signatur. Användaren använder sedan detta kort för att identifiera sig mot den 
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applikationen som användaren vill identifiera sig för. [13] Även bankerna som är anslutna till 
och använder sig av BankID har ett alternativ som liknar BankID på kort. 
 
 
Styrkor (Strengths) Svagheter (Weaknesses) 
Enkel att använda då man stoppar in kortet i 
kortläsaren och ger datorn den information 
som den kräver för inloggning.  

Kräver en kortläsare och programvara vilket 
medför att kortet inte kan användas var som 
helst.  

Möjligheter (Opportunities) Hot (Threats) 
Ger en säker identifiering av användare inom 
exempelvis ett företag där vissa användare 
ska ha viss behörighet och andra annan. Då 
kan man använda kortet och kortläsare vid 
företagets datorer och när man då loggar in 
med sitt kort får man sin riktiga behörighet 

Inga specificerade mot just kortet utan det är 
i så fall själva användaren som är hotet i och 
med risken att tappa bort kortet eller 
alternativt bli avlurad sin kod.  

 

4.5.4 Säkerhetsdosa 

Swedbank och Sparbankerna har ända sedan uppstarten av sin internetbank använt en variant 
av säkerhetsdosa för att identifiera sig mot internetbanken med högsta möjliga behörighet. 
Man inledde med den så kallade Ekendosan, som hade Sparbankseken på sig, där man via ett 
antal knapptryck kunde ta sig fram till att mata in koden som internetbanken gav för att sedan 
mata in svarskoden och kunna logga in i själva internetbanken. Dosan innehöll knappar som 
”ON/OFF”, ”AUTH” vilken användes när man autentiserade sig själv, ”ENTER” som 
användes vid inmatningar och ”SECRET” som inte verkar ha använts till någonting. Senare 
kom även en dosa som kallades för Myntdosan med liknande funktioner och knappar, men 
med den nya logotypen myntet på sig. Därefter tog man sig vidare till de dosor som mer 
liknar dagens med en knapp för ”ON/OFF” och en knapp ”MENU” som används för att gå 
tillbaka. Swedbank/Sparbankerna använder sig idag av en svart oval dosa med en knapp för 
alla funktioner och därefter resten med nummerpanelen. [29]  

 

Ur säkerhetssynpunkt kan man säga att säkerhetsdosan fungerar såsom bankkorten gör, 
nämligen att man har sin personliga dosa med personliga kod och om man på något sätt blir 
av med dosan kan denna spärras och man får därefter ordna med en ny.  

Säkerhetsdosan används för att ta fram ett så kallat OTP (One-Time-Password), antingen 
genom att användaren knappar in de siffror som den nätbaserade bankapplikationen ber om 
eller genom en så kallad ”engångskod” som dosan tar fram själv. Dessa koder är sedan giltiga 
i en begränsad tid innan en ny kod behöver tas fram vid inloggning. Dessa koder tar olika 
randomiserade faktorer i beaktning såsom tidsynkronisering, den användarinmatade koden 
och olika hashfunktioner. Målet vid denna framtagning är att erbjuda en helt randomiserad 
autentisering av användaren för att undvika att obehöriga ska kunna ta sig in. [35]  

 

Frågor kan då ställas för hur säkert denna metod är, men med exempelvis av hashalgoritmen 
SHA1 skapas hashvärden bestående av 160 bitar. Det medför i förlängningen att det finns 2160 

möjliga hashvärden som skulle ta flera år att lösa med en brute-force lösning. [24] 

 

En nackdel med denna lösning är att så länge det inte finns någon universell säkerhetsdosa 



 

  21 (21) 

som alla organisationer godtar. Det innebär att alla organisationer som är i behov av en 
autentiseringsmetod måste ha en egen variant på säkerhetsdosan. Det är en detalj som 
kommer bli väldigt krävande för kunden i längden då dosor skulle krävas för exempelvis 
internetbanken, Skatteverket osv. [21] 

 

Styrkor (Strengths) Svagheter (Weaknesses) 
Erbjuder en stark identifieringsmetod då 
själva dosan är off-line. Även extra säkerhet 
med den fysiska faktorn som erbjuds.  

En aningen osmidig och opraktisk att ha med 
sig. Kan även vara osmidig i själva 
användandet och en del uppfattar den som 
krånglig. 

Möjligheter (Opportunities) Hot (Threats) 
Ger användarna en stark behörighet i 
internetbanken då man ges tillgång till alla 
tjänster. Har redan nu utvecklats en del, men 
borde kunna utvecklas än mer för att bli mer 
kundvänlig.  

Framför allt i form av trojaner och ”social 
engineering” då inte i form av hot mot själva 
dosan utan snarare hot i form av att lura 
användaren av säkerhetsdosan. 

 

4.5.5 eID:s 

BankID är en variant av identifieringsmetoderna som går in under kategorin av olika 
identifieringsmetoder som kallas eID:s. Ett eID innehåller information såsom en allmän 
krypteringsnyckel, namn och personligt ID för kortinnehavaren, sista giltighetsdatum, 
serienummer samt namn och digital signatur för CA. BankID är också den största och mest 
använda på eID-marknaden med hela två miljoner användare redan i november 2009. Detta då 
hela nio olika banker använder BankID som leverantör för elektroniska ID, bland dessa syns 
förutom Swedbank/Sparbankerna även storbankerna SEB och Handelsbanken. [12] 

 
Swedbank/Sparbankerna använder sig även av BankID som är en identifieringsmetod som 
finns i tre olika utformanden. Dessa tre är på fil, mobilt och på kort, där alla varianter är 
uppbyggda med användning av certifikat [1], [8]. BankID är alltså en elektronisk legitimation, 
som fungerar precis som fysiska ID-handlingar såsom körkort och pass. De olika varianterna 
har lite olika utformning även om de har samma syfte och har även olika giltighetstider. 
BankID på fil kräver att man har BankID:s programvara nedladdad på datorn. BankID: et 
består här av en fil som möjliggör för användaren att legitimera sig på den datorn som man 
har laddat ner själva identifikationsfilen på och som anger giltighetstiden för BankID. Den 
senare är vanligtvis begränsad till två år. BankID på kort kräver förutom programvara även att 
man innehar en kortläsare och drivrutiner som medför att man kan använda kortläsaren. 
Giltighetstiden är fem år. För Mobilt BankID gäller det att användaren har BankID:s 
säkerhetsapplikation installerad på sin smartphone eller eventuellt på sin surfplatta och 
medför att man kan ha en stark identifieringsmetod för att kunna genomföra bankärenden. 
Den mobila varianten ger en stark tvåvägsautentisering då applikationen autentiserar 
användaren gentemot applikationen och applikationen mot användaren. BankID fungerar som 
så att banken som utfärdar det går i god för att innehavarens identitet är säkerställd och att 
BankID:t är utfärdat till rätt person. [1] 
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Styrkor (Strengths) Svagheter (Weaknesses) 
En mångfacetterad kategori med möjlighet 
till många olika varianter. Ger även i vissa 
varianter extra säkerhet i och med den 
fysiska faktorn.  

Den största svaghet är de plattformar som de 
verkas på. I Mobila sammanhang är skyddet 
för smartphones är exempelvis inte särskilt 
utvecklat då attacker inte förekommit i någon 
högre grad.  

Möjligheter (Opportunities) Hot (Threats) 
Ger användarna ett smidigt sätt att inte bara 
logga in i sin internetbank utan även andra 
samhällsinstanser som Skatteverket och 
försäkringskassan erbjuder inloggning till 
sina funktioner med hjälp av denna metod.  
  

 Alla varianter är direkt beroende av 
internetuppkoppling med alla hot som det 
innebär av virus, trojaner, o.s.v.  

 

4.5.6 Personlig kod 

En tredje identifieringsmetod är den personliga koden som innebär i princip att man har ett 
eget lösenord till internetbanken. Denna variant ses som en svag identifikationsmetod och 
medför att man har en rejält begränsad funktionalitet och kan bara göra överföringar mellan 
egna konton eller kolla saldon och liknande. [29] 

 

Styrkor (Strengths) Svagheter (Weaknesses) 
Väldigt lätthanterligt och användarvänligt 
med användandet av sitt personnummer och 
sedan ett eget valt lösenord. 

Ger med all rätt en låg säkerhetsnivå som 
medför begränsningar i det kunderna kan 
utföra.  

Möjligheter (Opportunities) Hot (Threats) 
Denna metod är den vanligast förekommande 
och det finns försvinnande få 
utvecklingsmöjligheter av detta koncept. 

Personliga kodens största svaghet är den låga 
säkerhetsnivån och de ofantligt många olika 
hot som den utsätts för i form av enkla 
trojaner som Keyloggers till Phising och så 
vidare. I princip alla hot som utvecklats i 
detta arbete är ett hot mot den personliga 
koden. 

 

4.6 Alternativa identifieringsmetoder 

4.6.1 Central  

Denna alternativa identifieringsmetod är egentligen ingen utveckling av ny teknologi utan 
snarare en utveckling av det administrativa bakom metoderna och på hur dessa tjänster 
kommunicerar mot användarna [8]. Förslaget som framkommit är en centralt koordinerad ID-
metod. Detta skulle innebära en förenkling för användarna då endast en applikation skulle 
möta användarna vid identifiering. Detta då alla eID-utfärdare i dagens läge har varsin CA och 
då istället skulle kunna ersättas av en statlig CA. Ett motargument mot denna utveckling är 
integritetsfrågan som alltid kommer på tapeten när frågor om Internet och internetanvändning 
diskuteras [12]. Ett hot mot denna utveckling är dock bristen på en fungerande infrastruktur 
som i dagsläget begränsar en utveckling mot en nationell e-legitimation. En utveckling av den 
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skulle vara införandenet av infrastuktutren för Svensk e-legitimation. Denna infrastruktur 
skulle innefatta möjligheten att rekvirera, bruka, verifiera och spärra e-legitimationer. Den 
skulle även innefatta en infrastruktur för själva identifieringsprocessen där olika leverantörer 
av e-tjänster kan få en identitets- och attributsintyg där en granskning av att det är rätt person 
med rätt behörighet, ett register över aktörerna med deras tjänster för ett pålitligt 
informationsutbyte samt en applikation som ger innehavaren av e-legitimation möjligheten att 
välja vilken e-legitimation denne vill använda. Till sist även skapa en signeringstjänst som 
möjliggör för e-legitimationsinnehavare att signera olika dokument och handlingar 
elektroniskt. Grundpelaren till utvecklingen av infrastrukturen är att skapa ett intuitivt och 
användarvänligt sätt för användare att bruka e-legitimationer. Detta utan att tumma på 
säkerheten och den personliga integriteten  [8]. Denna centrala enhet skulle även göra det 
enklare att spärra sin egen e-identitet i samband med en kapning av densamma på Internet 
[18].  
 
Detta förslag innebar också ett införande av en E-legitimationsnämnd 2011, vars uppgift är att 
införa, upprätthålla och skapa föreskrifter för den tänkta infrastrukturen samt att sköta 
upphandling och sluta avtal med olika leverantörer av e-legitimationer [8], [9]. Det innehåller 
även specifikationer för utfärdarna av e-legitimationen. Deras roll är att förutom att utfärda 
själva e-legitimationen även att skapa identitetsintyg till dem som ansluts. Huvudtanken är 
alltså att utfärdaren av e-legitimationen även ska stå som utfärdare på identitetsintyget [8].  
 
Denna metod ska även kunna öppna upp för både en anvisningstjänst samt en signeringstjänst. 
Anvisningstjänsten ska användas för att användarnas tidigare använda identifieringsmetoder 
ska sparas i form av en ”cookie” för att innehavarana på ett smidigt sätt ska kunna välja bland 
dessa. Signeringstjänsten ska designas som så att ett kvalificerat certifikat ska kunna utfärdas 
vid signeringsögonblicket och att själva signaturen skapas på ett säkert sätt så att den kan ses 
som kvalificerade och på ett sätt som medför att den svenska signaturlagens krav efterlevs. 
Det innebär att själva signaturen ska skapas med hjälp av verktyg som endast innehavaren av 
tjänsten har kontroll över och att innehavaren får legitimera sig vid tillfället som denne/denna 
signerar dokumentet. En ytterst viktig del blir då som tidigare nämnts att tjänsten har en sådan 
säkerhet mot inkräktare att både innehavarnas och institutionernas förtroende åtnjuts. [8]  
 
Signeringstjänsten ska fungera som så att först prestenteras utkastet som skall skrivas under, 
helt i enlighet med WYSIWYS [8], [16].  
 
Användaren vidtar sedan en aktiv handling och klickar på ”Jag skriver under” för signering 
och får sedan legitimera sig med hjälp av sin identifieringsmetod. Därefter skapas 
krypteringsnycklar för själva signeringen tillsammans med ett signeringscertifikat som är 
specifikt för den aktuella underskriften. Dessa utnyttjas sedan för att få fram själva 
underskriften. Den privata signeringsnyckeln förstörs direkt efter användning för att på detta 
sätt undvika att någon annan ska kunna använda denna för någon ytterligare underskrift. Den 
allmänna nyckeln och certifikatet sparas dock under hela processen. Sedan sätt ett paket 
samman bestående av avtalet, underskriften, certifikatet och en eventuell tidsstämpel om så 
krävs. [8] 
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Styrkor (Strengths) Svagheter (Weaknesses) 
En central enhet ger möjlighet till ett enkelt 
användande ur kundperspektiv, då allt som 
kan loggas in till finns samlat på ett ställe i 
form av autentisering, signering och 
eventuella spärrar.  

Det krävs en hel del logistik och 
systemändringar om alla ska gå över till 
samma inloggningsmetoder.  

Möjligheter (Opportunities) Hot (Threats) 
Skulle även kunna innebära en bättre 
utveckling då alla resurser som nu läggs på 
utveckling åt olika företag kan läggas åt 
samma håll.  

I och med att denna innovation inte skulle 
innebära någon ny ID-metod utan snarare en 
enhet som all legitimering skulle ske mot 
löper varje metod samma risk som nu. 

 

4.6.2 Biometrik 

En biometrisk autentisering är en metod som scannar något särskiljande karaktärsdrag hos 
användaren. Det kan vara exempelvis ett fingeravtryck eller ögonigenkänning som läses av 
och sedan jämförs med den lagrade databasen och om det matchar ger den identifierade 
användaren tillgång till sin internetbank. En stor nackdel är emellertid den extrautrustning 
som en sådan identifikationsmetod skulle kräva och vilken tid som metoden behöver på sig 
för att autentisera en användare. [30]  
 
En vanlig biometrisk autentisering delas vanligen upp i fem olika delar: sensor, extraktor, 
databas, matchare och beslutsmodul. En biometrisk teknologi inleds alltid med en 
insamlingsfas där man samlar in och lagrar data i en databas. Den insamlade informationen 
konverteras till en matematisk modell eller en mall som en applikation sedan kan jämföra 
med. När en användare väl är registrerad använder denne sin skanner vid datorn och skannar 
in det fysiska attribut som används vid inloggningen. Hittar sedan matcharen en match i den 
lagrade databasen blir användare autentiserad och kan logga in. [11] 
 
Hur bra det biometriska systemet fungerar baseras på två olika procentuella värden. False 
Reject Rate (FRR) som är antalet tillfällen som en person som borde blivit autentiserad blivit 
nekad. Det andra värdet är False Accept Rate (FAR) som är antalet tillfällen som en person 
som inte borde blivit autentiserad blivit det ändå kommit in obehörigt. Den stora fördelen med 
användandet av biometrik är att en viss person på ett enkelt sätt kommer att kunna kopplas till 
en viss händelse. Om dessutom själva inskanningen vid inloggningen kan fungera på ett 
enkelt sätt blir det väldigt användarvänligt då alla på ett naturligt sätt bär med sig sin 
autentiseringsmetod och inga koder behöver kommas ihåg. [11] 
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Styrkor (Strengths) Svagheter (Weaknesses) 
En ytterst säker identifieringsmetod då alla 
människor har sin egen och unika 
biometriska uppsättning, vilket gör det i 
princip omöjligt att utge sig för att vara 
någon annan. 

Fungerar tekniken? Om tekniken fungerar 
och har 0 % FRR och FAR hade tekniken 
redan nu varit i användning. Användarna kan 
även se det som en integritetskränkning att 
lagra sina biometriska data i en databas. 

Möjligheter (Opportunities) Hot (Threats) 
Möjligheterna är stora och detta är en mycket 
trolig utveckling av identifieringsmetoderna. 
Skulle kunna ge användare möjligheten att 
identifiera sig själv i princip med bara hjälp 
av sig själv. 

Hotet mot tekniken är tekniken i sig. Det vill 
säga kommer den att vara tillräckligt 
tillförlitlig för att kunna användas i ett 
bredare sammanhang. Dessutom kommer 
den personliga integriteten kunna garanteras 
trots insamlande av personers biometriska 
data? 

 

4.6.3 2 Way Mobil Authentication System (2WMAS) 

Systemet inleds med att användaren måste registrera sig själv och sin mobiltelefon innan man 
kan använda själva systemet. Det som krävs vid en autentisering är två olika kriterier. Ett 
användarnamn och ett lösenord som används vid varje autentisering. Dessutom används en 
engångskod som används vid själva autentiseringen. Användaren inleder med att autentisera 
sig själv i den webbaserade applikationen och då genereras en randomiserad engångskod som 
skickas till kundens mobiltelefon. En 2WMAS-lösning innebär alltså att man använder 
kundernas mobiltelefon som extra säkerhetslösning för mottagande av engångskoden. 
Användandet av kundens mobiltelefon innebär både fördelar och nackdelar. Fördelar att det är 
något som de flesta kunder redan innehar och därmed krävs ingen större utveckling av ny 
apparatur eller produktionskostnad. Det negativa är skillnaden i de övriga 
användningsområden som en mobiltelefon har gentemot en säkerhetsdosa som redan har 
denna funktion. En mobiltelefon är exponerad mot olika hot genom dess kontakt med internet. 
Till exempel olika trojaner eller virus precis som en dator. En annan del är själva användarnas 
användning av de olika apparaturerna där en mobiltelefon följer med användarna i princip 
överallt där användarna befinner sig. Det medan en säkerhetsdosa som bara används till 
bankärenden inte följer med användarna till ställen med stöldrisk i samma utsträckning. [6] 
 
 
Styrkor (Strengths) Svagheter (Weaknesses) 
Mobiliteten framför allt. Allt fler använder 
sina smartphones till allt mer och att då få en 
inloggningsmetod där tilltalar. Även 
säkerheten med två olika faktorer kan ses 
som en styrka i lösningen.  

Mobiler i allmänhet och smartphones i 
synnerhet har varit förskonade i många fall 
från angrepp och attacker utifrån. Ju mer 
användandet ökar lär sådana attacker öka 
även dem.  

Möjligheter (Opportunities) Hot (Threats) 
Kunna ge den funktionalitet som finns i en 
säkerhetsdosa utan att behöva sköta logistik 
och distribution då många kunder redan 
använder smartphones. 

Samma som svagheter egentligen. 
Smartphone-OS har knappt behövt bry sig 
om säkerhet då attackerna har lyst med sin 
frånvaro. Det kommer troligen inte att vara 
så för evigt. 
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4.6.4 Visuell kryptering 

Visuell kryptering är en typ av kryptering där ingen kryptologisk beräkning krävs i 
dekryptionsänden. Istället skapas en digital bild och systemet skapar n antal bilder av något 
som ser ut som randomiserat brus. Bland dessa bilder måste sedan x antal bilder staplas på 
varandra för att en bild ska visualiseras för användaren. De olika delarna kallas för ”shares” 
och varje pixel är uppdelade i n olika delar som fylls i med nollor och ettor. För att pixeln 
sedan ska bli ifylld i bilden krävs det att alla n olika delar har en etta i sig efter att man 
adderat ihop de olika delarna. I dess enklaste form kan man säga att om det är uppdelat i två 
olika bitar så ger ”01”+”01” respektive ”10”+”10” vita rutor medan ”10”+”01” och 
”01”+”10” ger svarta rutor. Dessa olika scheman finns det dock en mängd olika variationer på 
och de ger olika fördelar respektive nackdelar i fråga om säkerhet och användarvänlighet. En 
användning av denna teknik skulle fungera som så att banken håller en ”share” och 
användaren använder sedan sin ”share” för att få fram den tänkta bilden. Eftersom endast två 
”shares” som hör ihop tar fram rätt bild skulle detta ge den säkerhet som krävs i fråga om en 
applicering till bankvärlden. [20] 
 
 
Styrkor (Strengths) Svagheter (Weaknesses) 
En väldigt enkel lösning att förstå för kunden 
då hen i praktiken skulle komma att skriva in 
det den ser för att legitimera sig.  

Även tanken och tekniken skall vara säker 
och bra känns det osäkert hur säkert en kund 
skulle se på det. Samtidigt som risken för att 
en inkräktare skulle kunna använda kundens 
information alternativt ser inloggningen och 
så kan ta sig in.  

Möjligheter (Opportunities) Hot (Threats) 
En ny inloggningsmetod som skulle fungera 
med sin enkelhet skulle kunna tilltala mindre 
datorvana användare.  

Om en inkräktare får tag på användarens 
”share” skulle denne ha full tillgång till 
användarens alla bankaffärer. Alternativt om 
inkräktaren på något sett se själva bilden vid 
inloggning och logga in själv med samma 
bild. 

 

4.7 Intervjuer 

4.7.1 Intervju med Business Service Owner (BSO) på Swedbank IT 

Inledningen av intervjun spenderades mest kring vad en ID-metod faktiskt är för något och 
hur en sådan kan beskrivas på ett enkelt sätt. BSO valde här att beskriva att en ID-metod är 
något som skapats eller tilldelats en person för att denna ska kunna identifiera sig elektroniskt 
i våra online-tjänster. Den baseras på något unikt som denna individ antingen har och/eller 
vet. Viktiga egenskaper hos en ID-metod är att den ska vara användarvänlig på samma gång 
som den tillhandahåller den säkerhet som krävs för de tjänster som individer kan utföra med 
den. [4] 
 
Därefter styrdes intervjun in på det utbud som Swedbank/Sparbankerna erbjuder idag. 
Tjänsterna som erbjuds gentemot kunderna har även sina för- respektive nackdelar. Den 
personliga koden är exempelvis snabb och enkel för användarna att bruka då den inte kräver 
en fysisk faktor att bära med sig. Samtidigt är detta också dess svaghet då den endast består av 
en faktor och därför kan snappas upp via en infekterad dator. Säkerhetsdosan menar BSO är 
enkel och intuitiv att använda, samtidigt som den erbjuder en helt annan säkerhetsnivå då den 
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fysiska faktorn gör att det krävs två faktorer som ska forceras. Både den fysiska i form av 
själva dosan men även den egna PIN-koden som är något användaren vet. Nackdelen med 
säkerhetsdosan är för banken i sig själva distributionen och logistiken då den måste lämnas ut 
till kunderna personligen. Ur säkerhetssynpunkt ligger svagheten till stor del att kunden blir 
sårbar mot så kallad ”social engineering”, d.v.s. att kunden luras eller förmås att lämna ut 
koderna som dosan tar fram. Mobilt BankID:s största fördelar är dess enkelhet och mobilitet, 
då man alltid på ett enkelt sätt bär med sig sin ID-metod. See What You Sign (SWYS) ger 
även kunden möjlighet att se precis vilken transakt som denne godkänner vid användandet 
samt vilket belopp transaktionen gäller samt att tjänsten är integrerad med andra förvaltningar 
såsom Skatteverket och Försäkringskassan. Den mobila BankID:s största svaghet är den 
plattform som den verkar på. Smartphones har så här långt varit relativt förskonade från virus 
och malware, men detta är något som väntas komma allt mer. Det gör att säkerheten till viss 
del ligger i händerna hos utvecklarna och leverantörerna av smartphone-OS. BankID på kort 
ger en möjlighet att ha ett SIS-märkt ID-kort på samma kort och därefter erbjuder den i 
princip samma funktionalitet som ett mobilt BankID. Nedsidan är även densamma som 
plattformen som den verkar på, då användandet kräver både en kortläsare och en programvara 
på den dator som kortet ska användas på. Beroende på vilken kortläsare som används är den 
också mer eller mindre sårbar för malware. Dessa är ID-metoderna som 
Swedbank/Sparbankerna själva idag använder i sina onlinetjänster. Man erbjuder dock även 
BankID på fil och Telia e-leg SIS, men dessa är inte möjliga att identifiera sig mot banken 
med idag. I fallet för BankID på fil krävs det en utveckling i själva internetbanken medan för 
Telia e-leg finns det en ursprungsidentifiering som inte ligger i bankens händer vilken skapar 
problem för den kundkännedom som krävs. En fråga i denna del av intervjun ställdes också 
om BSO själv tyckte att något saknades i deras utbud, vilket han inte tyckte att dem gjorde i 
dagsläget. [4] 
 
Därefter togs klivet över till säkerhetsaspekten. Här inleddes intervjun med att tala om vilka 
hot som sågs som det största gentemot kunderna och här såg BSO trojaner och malware som 
det största hotet mot identifieringsmetoderna. Detta då dessa lurar av användarna deras 
engångskoder samt svarskoder från säkerhetsdosan. Vårt system känner också av olika 
mönster hos, av oss kända, trojaner. Ser vi att en kund använder en infekterad dator meddelar 
vi oss till kunden med tips och råd om hur kunden ska agera och göra för att bli av med 
problemet. En möjlighet att leta efter trojanerna är att söka efter unika serveranrop som 
trojanerna gör från webbläsaren som används. Ursprunget i denna teknik är att banken 
använder sig av trojanjavascriptet för att se hur trojanen beter sig i kundens webbläsare och 
hur anropen till servern sker. För kunden själv ser det då ut som att dem gör olika 
transaktioner i sin internetbank. När kunden egentligen kommunicerar med en överlagrad och 
fejkad internetbank och blir då av med ett antal svarskoder som kunden matat in i den fejkade 
internetbanken. I fråga om vilken säkerhetsteknik dem olika metoderna använder utgår nästan 
alla som banken själv använder ifrån någon form av certifikatanvändning. Först och främst 
ska tilläggas att all kommunikation med såväl internetbanken som mobilbanken sker över 
SSL/TLS. Den enda som inte utgår ifrån certifikat är den personliga koden där dessa inte har 
någon inbyggt säkerhetsteknik i sig. Koderna lagras dock hos banken både hashade och 
saltade. Saltade innebär att man lägger till randomiserad data till hashfunktionen för att göra 
hashen ännu säkrare och svårare att knäcka. Säkerhetsdosan använder sig av certifikat för att 
skapa unika krypteringsnycklar för varje enskild dosa. Mobilt BankID använder sig av ett 
mjukt certifikat i krypterad form som sedan lagras på kundens smartphone. BankID på kort 
har ett inbyggt certifikat i det chip som finns på kortet. BSO ombads även beskriva hur en 
verifiering ser ut rent tekniskt med säkerhetsdosan och med BankID. I fråga om 
säkerhetsdosan så används då en engångskod vid inloggning. Denna engångskod tas fram 
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med hjälp av dosans unika nyckel och det aktuella klockslaget som koden skapas. Koden som 
dosan tar fram matas in av användaren och verifieras sedan i bankens egna back-end-system 
av en speciell programvara. Blir koden verifierad tillåts kunden logga in. Vid en transaktion 
krävs det att användaren själv matar in en specifik frågekod som baseras på typen av 
transaktion eller avtal som ska genomföras. Dosan svarar då med en svarskod som 
användaren matar in och som sedan verifieras i samma programvara i back-end-systemet. Vid 
användning av Mobilt BankID går verifieringen till som så att den inleds med en kontroll om 
kunden är kund i banken. Därefter fortsätter den med att det görs en spärrfråga mot ett centralt 
register för att kontrollera certifikatets giltighet. Frågan är en så kallad Online Certificate 
Status Protocol som används för att kontrollera giltighet vid olika digitala certifikat. Om 
förfrågan går igenom och godkänns loggas man in alternativt att signaturen godkänns. Om en 
kund innehar flera olika mobila BankID sker inloggningen med det som öppnades senast. [4] 
 
Till sist ställdes några frågor som inriktades mot framtiden. Inom 5 år framkom det att där 
trodde inte BSO att något väsentligt skulle hinna ske, mer än en möjlig utveckling av att allt 
mer skulle ske i smartphonen. Det vill säga att användandet av mobilt BankID eller eventuellt 
någon annan verifieringsmetod som genereras i smartphones skulle användas, exempelvis 
OTP. En möjlig utveckling kan finnas inom NFC där egentligen allt kan förläggas till 
smartphonen. NFC (Near Field Communication) är en standard för att ha kommunikation 
över korta sträckor utan att en fysisk kontakt behöver etableras. Inom 10 år kan biometrik 
komma att användas. Röst eller ansiktsigenkänning är tekniker som utvecklas allt mer och blir 
allt säkrare och säkrare. Till och med hjärnvågor kan bli aktuellt. Dessa biometriska metoder 
kommer troligen att fungera som komplement till någon annan säkerhetstekning såsom en 
PKI-baserad (Public Key Infrastructure) som används för att hantera publika 
krypteringsnycklar. Detta kommer innebära att användaren vid exempel en påringning till 
telefonbanken blir identifierad via sin röst och att mobilt BankID blir ännu säkrare då 
applikationen kan utvecklas med ansiktsigenkänning. Tekniskt kommer lösningarna troligen 
inte skilja så mycket. En central instans kommer användas för att verifiera giltigheten på 
inloggningsmetoden och inloggningsmetoden använder då istället en biometrisk faktor för att 
identifiera kunden till skillnad mot PIN-koder och lösenord som används idag. [4] 

4.7.2 Intervju med säkerhetschefen på Bergslagens Sparbank 

En ID-metod är ett sätt att säkerställa att rätt person får access till bestämda applikationer. Det 
vill säga att en viss person är den person som denne/denna utger sig för att vara. Eftersom det 
är fråga om en användarprodukt krävs det att ID-metoden är användarvänlig, säker och 
applicerbar. Det vill säga att den ska fungera på olika plattformar som kunderna kan tänkas 
använda. Ser man sedan till metoderna vi använder oss av idag framkom en del fördelar 
respektive nackdelar som respondenten såg. BankID-varianterna bedöms framför allt som 
säkra och sedan har dem även lite olika fördelar beroende på konstruktionen av dem. 
Kortvariantens fördel är att kortet på ett enkelt sätt kan tas med, mobilvarianten att det kan 
användas varsomhelst och filvarianten är mycket användarvänligt och efter den fördelen även 
att den är begränsad till en viss dator. Varianternas olika styrkor kan även ses som deras 
svagheter. Filvarianten används bara på en dator och är således bara tillgänglig där. 
Kortvarianten kräver en del logistik i form av kortläsare och programvara. Medan den mobila 
variantens enda egentliga svaghet är just att den kräver tillgång till en trådlös 
internetuppkoppling. Säkerhetsdosan har sin styrka i att den kan användas överallt så länge 
man har tillgång till en dator med internetuppkoppling. Dosans svaghet är att den kräver en 
hel del kundaktivitet vid användning och därför kan te sig en aning omständligt för kunderna. 
Dosan är nyckeln till våra tjänster. Den personliga kodens fördel är egentligen att den är enkel 
att använda och därför även lättförståelig för kunderna. Det medför dock även att den är 
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relativt osäker som säkerhetsmetod. Det som saknas är en gemensam ID-metod för alla 
banker och förvaltningar. Istället för att olika instanser utvecklar och designar egna 
säkerhetslösningar skulle en gemensam ID-metod vara intressant ur ett kundperspektiv. [31] 
 
De största hoten som framkom under intervjun var Man-in-the-Middle-attacker och trojaner. 
Banken vidtar en rad olika steg för att skydda både sig själva och sina kunder mot dessa hot. 
Framför allt då genom information till sina användare men även genom tekniska 
säkerhetslösningar. [31] 
 
Mobilt BankID är det som kommer att ha tagit över helt inom 5 år. Den kommer troligen 
kombineras med biometrik och då troligen med en fingeravtrycksläsare. Fingeravtrycksläsare 
finns redan idag på många laptops och en utveckling där verkar nära förestående. Om man ser 
över en 10-årsperiod vågade respondenten inte svara riktigt. Hen hänvisade till den otroliga 
utveckling som finns inom området. Hen menade dock på att lösningens nyckelord kommer 
vara lättillgänglig och enkelhet. Detta då kunderna i allt större utsträckning eftersträvar detta. 
Digitala signaturer på avtal och dokument är även det som kommer att utvecklas allt mer och 
som kommer vara tillgängligt i denna nya metod. [31] 
 

4.7.3 Intervju med rådgivare på Bergslagens Sparbank 

I denna intervju framkom det att en ID-metod är en ”säkerhetsgrej” för att säkert kunna 
identifiera sig på interner mot olika institutioner. De egenskaper som en sådan ID-metod 
behöver vara fokuserad kring är enkelhet, snabbhet, säkerhet och tillgänglighet. Enkelhet att 
den ska vara enkel att använda. Snabbhet att den ska vara smidig och enkel att använda för 
kunderna i olika situationer. Säkerhet, att den ska ge den säkerhet som situationen kräver. 
Tillgänglighet att metoden ska kunna användas på alla plattformar och när som helst som det 
kräver en identifiering på internet. [24] 
 
Även rådgivaren fick sedan gå igenom bankens olika metoder och vilka för- respektive 
nackdelar som hen såg med dem. Även i denna intervju framkom det att den personliga koden 
var förhållandevis enkel och smidig, men osäker som säkerhetsmetod. Rådgivaren angav dock 
att den är så pass smidig och ger endast behörighet till enklare banktjänster som kanske inte 
kräver samma säkerhet, vilket medförde att den fyllde en viktig men enkel uppgift i utbudet. 
BankID-produkterna beskrevs som att alla tre hade bra funktionalitet men inom olika 
områden. Kortvarianten angavs som bra vid en arbetsplats som kan kräva identifiering av 
personen som genomför saker, exempelvis då bankanställda. Filvarianten var bra i och med 
dess funktionalitet med inloggning hos andra myndigheter. Den mobila varianten sågs dock 
som en riktigt bra metod då den beskrevs som tillgänglig, enkel och att den kunde användas 
när och var som helst. Nackdelar med BankID-produkterna beskrevs även dem på olika sätt. 
Det vill säga att kortvarianten kräver extrautrustning. BankID på fil uttryckte rådgivaren att 
den metoden kändes osäker på grund av att filen låg på en dator. Mobilt BankID kräver ett 
kodkort för att kunna nyttjas fullt ut och denna mekanism medförde att rådgivaren kändes att 
den skulle vara omständlig. I fråga om bankens vanligaste metod, säkerhetsdosan, framfördes 
att den från början varit en bra och säker metod men att den nu kändes gammalmodig. Det för 
att tekniken i allt annat gått framåt att då behöva ha en liten dosa med sig för bankärenden 
kändes osmidigt och omodernt i rådgivarens ögon. Rådgivaren såg inte att de saknade något 
speciellt i sitt nuvarande utbud av ID-metoder. [24] 
 
Vid diskussion om vilka hot som finns på Internet mot banken och dess kunder angav 
rådgivaren att hen trodde på en teknikutveckling i fråga om angreppsmetoder och då framför 
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allt med trojaner. Vad hen själv gjorde var att informera så mycket som möjligt och då framför 
allt om att banken eller bankanställda aldrig kommer att be om koder eller annan personlig 
information per mail eller i annan kommunikation. Rådgivaren menade också på att det finns 
ett utvecklat system som hen litade på och framför allt det arbete som ligger bakom det 
systemet. Här frågades också om rådgivaren visste vilken säkerhetsteknik som användes i 
bankens respektive ID-metoder och det som hen kände till var den trojanspaning som bankens 
system utförde. [24] 
 
Den närmaste framtiden menade rådgivaren inte skulle medföra någon större skillnad i fråga 
om ID-metoder även om en viss utveckling kommer ske. Inom 10 år såg hen att biometrik i 
någon form skulle komma att användas. Då troligen med någon form av röstigenkänning som 
finns i vissa applikationer redan nu. Hen menade också på att det skulle krävas en 
teknikutveckling då hen kände att hoten och angreppsmetoderna utvecklades i snabbare takt 
än vad säkerhetslösningarna gör just nu. [24] 

4.7.4 Intervju med slutanvändare hos Swedbank/Sparbankerna 

Slutanvändaren börjar med att beskriva vad en ID-metod är för något. Hen ser ID-metoden 
som ett sätt att bekräfta sin identitet på internet. Det vill säga en metod att bevisa att 
slutanvändaren är den som hen verkligen är. Slutanvändaren lägger också till att det används 
för att logga in någonstans exempelvis banken eller myndigheter. Dessa ID-metoders 
viktigaste egenskaper är att dem måste vara säkra, lättanvända och tillgängliga. Med säkerhet 
menar slutanvändaren att dennes personliga uppgifter inte ska komma ut någonstans och inte 
användas av någon annan. Lättanvänt att det ska vara enkelt för en användare att använda sig 
av sin ID-metod. Tillgänglig innebär att användarna på ett enkelt sätt ska kunna ha tillgång till 
sin ID-metod. Ett utvecklingsexempel ur tillgänglighetssynpunkt är utvecklandet av BankID 
till även en mobil variant. I fråga om vilka ID-metoder som respondenten använder angav hen 
att hen använde sig av BankID på fil, säkerhetsdosa och personlig kod men även funderat på 
att använda sig av mobilt BankID. BankID på fil använde slutanvändaren vid inloggning även 
hos myndigheter och angav dessutom att denna metod var lättanvänd då rutan kommer upp 
och sedan är det bara att ange sitt lösenord. Mobilt BankID beskrevs som något som verkar 
mycket smidigt med användandet av mobilen som ID-metod. Med BankID-metoderna som 
slutanvändaren kommit i kontakt med kunde hen inte komma på några direkta nackdelar utan 
såg endast vissa fördelar. Säkerhetsdosan menade användaren att den alltid fungerar och att 
den ger en känsla av säkerhet. Dock menade hen att den är aningen omständlig att använda då 
den kräver ganska mycket aktivitet av användarna, med koder som ska knappas in både i 
dosan och i internetapplikationen. Den personliga koden var den ID-metod som användaren 
använde sig mest av. Den upplevdes som smidig och enkel samt passade bra för enklare 
bankärenden. Att den dessutom inte kräver något speciellt och därför är helt platsoberoende 
sågs även som en positiv aspekt. Frågan om nackdelar med den personliga koden skapade en 
viss tveksamhet innan svaret till slut kom att den skulle kunna vara lätt att knäcka. I samma 
andetag fortsatte slutanvändaren dock med att det var upp till användaren själv att hålla den 
för sig själv och därmed så säker som möjligt. Användaren sade sig även vara nöjd med det 
utbud som erbjöds hen. [26] 

Säkerhetsfrågorna angav respondenten att hen kände sig osäker kring. Hen såg dock två olika 
hot och då i fråga om det som beskrevs som ”hackers” som då definierades som människor 
som attackerar och tar sig in i andras datorer och därmed även kunde komma åt 
internetbanken i form av kundernas koder och inloggningar. De säkerhetstekniker som 
framkom i samtalet var först och främst kryptering, men hur detta fungerar eller används 
kunde inte slutanvändaren svara på. Dock hade denne observerat ett hänglås i toppen på sin 



 

  31 (31) 

webbläsare, men inte heller denna kunde användaren beskriva vad den talade om eller 
användes till. [26] 

I fråga om framtiden angav slutanvändaren att hen insåg att en utveckling troligen skulle 
komma, men hur denna skulle se ut eller åt vilket håll utvecklingen skulle ske kunde hen inte 
svara på. Hen angav också att det troligen skulle komma till någon ID-metod men hade inte 
själv någon idé på hur denna faktiskt skulle se ut eller fungera. [26] 
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5 Diskussion 

5.1 Uppfyllande av kursens mål 

5.1.1 Kunskap och förståelse 

Detta uppdrag har gett mig möjligheten att fördjupa mig i metoderna som banker använder för 
identifiering på Internet. ID-metoderna är designade att med hjälp av en rad olika tekniker och 
metoder garantera att användarna ska på ett säkert och enkelt sätt ska kunna identifiera sig. 
Arbetet med att fördjupa sig i relevant teori skedde framför allt i informationssökningsfasen. 
Den breda informationssökningen som inledde arbetet gav teoretiska kunskaper om allt ifrån 
krypteringsmetoder till säker kommunikation via SSL till att se vilka tänkbara hot som fanns 
mot bankens IT-tjänster och ID-metoder. Informationssökningen skapade en grund för att 
sedan kunna konstruera relevanta frågor i samband med intervjuerna men även för att kunna 
ta till sig och förstå vad olika vetenskapliga texter och artiklar berättade om både nuvarande 
men även alternativa identifieringsmetoder. Informationssökningen tillsammans med 
intervjuerna gav en samlad bild av ID-metoderna och skapade en nödvändig balans mellan 
teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet i arbetet. 

5.1.2 Färdighet och förmåga 

Arbetet med examensarbetet inleddes med ett möte i Lindesberg med säkerhetschefen på 
Bergslagens Sparbank. Under diskussioner med honom formulerade vi gemensamt ett 
problem som behövde avhjälpas inom företagets ramar inför framtiden. Detta problem var 
vad som händer om avtalet med Swedbank inte förnyas i fråga om IT-tjänster och hur 
kunderna då ska identifiera sig. Problemet avgränsades tidigt till att främst gälla tekniker och 
metoder som var relevanta för uppdragsgivaren, det vill säga Bergslagens Sparbank. Detta 
projekt genomfördes sedan innanför ramarna som sattes upp under detta inledande möte. De 
olika alternativen bland ID-metoderna har också analyserats och framför allt sammanfattats i 
och med SWOT-analyserna som genomförts för varje metod. Dessa analyser har genomförts 
för att om man så önskar få en enkel bild av varje ID-metod där man kan se metodens styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot. Allt detta har gemensamt medfört att jag anser att både 
kursens mål och specifikationens krav uppfyllts på ett tillfredställande sätt.  

5.1.3 Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Under informationssökningen skapades en bild av den allra senaste kunskapsutvecklingen 
vilket medförde att urvalet av vetenskapliga texter och artiklar främst skedde bland texter som 
var skrivna under de senaste tre åren. Då arbetet främst var ett utredningsarbete ställdes även 
stora krav på tillförlitligheten hos olika texter och artiklar som betades av. Alla texter och 
artiklar som lästes igenom fick emellertid inte plats eller exkluderades av andra andra 
anledningar. Exempelvis om texten bedömdes vara irrelevant eller inaktuell för arbetet och 
dess mål. Tillförlitligheten och trovärdigheten är också anledningen till att 
informationssökningen framför allt skedde i olika vetenskapliga databaser som erbjöds via 
Örebro universitetsbibliotek.  

5.2 Uppfyllande av projektets krav 
Alla krav uppfylldes och arbetet ger en samlad bild av de metoder och den teknik som 
bankerna använder idag när dem identifierar sina kunder via internet. Arbetet genomfördes 
inte riktigt på det sätt som var tänkt inledningsvis men av olika anledningar var den första 
tanken med intervju av många med teknisk bakgrund inte lämplig. Inte bara i fråga om att alla 
tillfrågade hänvisade till samma person utan även för att svaren som då framkommit kunde ha 
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blivit något enformiga och liknat varandra. Det innebar att arbetet istället genomfördes på ett 
sätt som gett själva arbetet en bredare grund att stå på och det har även inneburit en del 
intressanta vinklar på vad en ID-metod är och hur den ses på. I stort sett alla intervjuer har 
varit eniga om vilka styrkor och svagheter som alternativen besitter. Istället har andra frågor 
under intervjuerna visat den bild som folk har av ID-metoder och vad det egentligen är för 
något. Detta är en detalj som på ett klart sätt berikat arbetet. Bilden som respondenterna i 
största allmänhet har av framtiden och hur ID-metoder kan komma att se ut då är även den 
intressant då fantasin kunnat skena. Samtidigt har dessa framtidsbilder inte tett sig helt 
orealistiska även från dem respondenter som inte har samma tekniska bakgrund eller yrkesroll 
som andra har haft.  

Om arbetet skulle göras igen hade projektet fokuserat än mer kring intervjuerna än som nu var 
fallet. Eventuellt även byta tillvägagångssätt till en enkätundersökning bland kunder för att få 
en bred bas av svar från kunder över vad man ser som viktigt och därefter kunna skapa en 
produkt som tilltalar kunderna. Det tillvägagångssättet skulle även medföra en än mer 
praktisk och bredare bild av ID-metodernas användningsområden och dess styrkor respektive 
svagheter. Det skulle även kunna ge en bättre bild av hur olika delar av samhället ser på ID-
metoderna och om det fanns skillnader i fråga mellan könen eller mellan olika generationer. 

5.3 Speciella resultat och slutsatser 
Om resultatet kan sägas att det är spännande med avseende på utvecklingsmöjligheter som 
finns inom detta område. Hur man än har sökt i universitetsbibliotekets databaser inom detta 
område har det funnits olika alternativ och metoder för hur en autentisering av användarna ska 
ske och genomföras rent tekniskt. Det medför att en utveckling inom området är oundvikligt 
om hoten mot nuvarande lösningar fortsätter att utvecklas. Att dessutom 
inloggningsmetoderna är nyckeln och ingången till människors ekonomi och konton gör inte 
att angrepp känns mindre lockande för angripare. Dessa angripare använder dessutom allt mer 
avancerade metoder och knep för att ta sig in i folks personliga och privata, vilket medför att 
utvecklingen av inloggningsmetoder verkligen är oundviklig för att kunna ligga steget före 
och fortsätta hålla användarnas tillit till bankens E-tjänster stark.  

En slutsats som kan dras från detta arbete känns varken speciellt anmärkningsvärt eller 
utmärkande. Alla instanser och respondenter anger nämligen att de viktigaste egenskaperna 
hos en ID-metod är att den är användarvänlig, intuitiv och erbjuder den säkerhet som krävs.  

En annan slutsats är att produkterna är designade för att på bästa sätt försöka garantera 
användarnas deras säkerhet utan att vara för krångliga i olika situationer. Oavsett vilket 
bankärende man vill göra via en E-tjänt finns en ID-metod som reflekterar detta. Allt ifrån den 
personliga kodens enkelhet och möjlighet till enkla ärenden till säkerhetsdosans starka 
behörighet och tillgång till människors hela ekonomier. 

Ännu en slutsats inför framtiden är att i samband med den talar egentligen allt för en 
utveckling i någon form. Både de akademiska källorna och intervjuerna tyder och pekar på 
detta. En utveckling som jag ser som trolig är utvecklingen av biometrik och att detta på något 
sätt kommer att användas i en framtida ID-metod. Detta då en högre säkerhetsgrad kommer 
att krävas, vilket medför att alla tre faktorer som ID-metoder bygger på kommer behöva vävas 
in. Alltså inte bara något man vet och har som fallet är nu, utan även något man är i form av 
biometrisk data. Ett exempel på hur en sådan metod skulle kunna se ut är användning av 
Mobilt BankID med ett tillägg att man legitimerar sig med hjälp av sitt fingeravtryck eller 
med sin röst mot själva BankID-applikationen. Ett hot mot en sådan utveckling är emellertid 
det etiska i att samla så personlig information om sina användare och dessutom hur den 
integritetsdiskussion som skulle följa skulle kunna utveckla sig. 
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Slutligen ska sägas att användandet av så trovärdiga källor som möjligt är oerhört viktigt i ett 
arbete som detta då tillförlitlighet och trovärdighet är viktiga frågor för uppdragsgivaren. Om 
detta arbete då ska kunna användas i framtiden som underlag för ett riktigt utvecklande inom 
bankvärlden är det viktigt att källorna som använts innehåller trovärdig information. Det är 
anledningen till att teori och annan information främst hämtats från vetenskapliga källor och 
hos relevanta respondenter. 

5.4 Projektets utvecklingspotential 
Detta projekt har i princip gått ut på att skapa en sammanställd bild av dagens 
identifieringsmetoder på internet. Detta med specifik utgång gentemot internetbanker och den 
säkerhetsbild som detta kräver. Utvecklingen inom detta område går otroligt fort och en sådan 
här sammanställning kommer och bör också utvecklas i framtiden. För på samma gång som 
metoderna i sig blir säkrare och säkrare så ökar också kraven på dess säkerhet än mer. 
Framför allt då angriparna blir allt mer påhittiga och innovativa i sina attacker. Att banken 
själv dessutom ser ett utvecklingsbehov. Då banken anser att kunna legitimera sig på distans 
via Internet är idag den flaskhals som upplevs för att kunna flytta bankkontoren än närmare 
kunden. Detta medför att det kartläggningsarbete, genomgång och analys av de nuvarande 
identifieringsmetoderna blott är en start på ett utvecklingsprojekt som skulle kunna fortgå i 
praktiken hur länge som helst.  Nästa steg hade troligen varit att intervjuat fler personer med 
insikt i dessa frågor och då med en bredare bakgrund än vad detta arbete haft med. Med det 
menas att intervjuer även med folk från andra banker, med datainspektionen och även med 
fler användare som använder olika metoder. Det för att slutligen mynna ut i själva 
konstruerandet och designandet av en helt ny ID-metod som uppfyller kraven som framtiden 
kan komma att ställa på den. 
 

5.5 Samhälliga och etiska aspekter 
I och med utvecklingen från det kontanta samhället mot det nuvarande kort- och mobila 
samhället har även som tidigare nämnts bankkontoren utvecklats samma väg. Idag är det inte 
självklart längre att det finns kontanter på ett bankkontor vilket var otänkbart för bara 25 år 
sedan då ett bankkort inte var givet i en människas plånbok. Tillgångar och framför allt 
pengar flyttas i allt större utsträckning på elektronisk väg och nästan alla banktjänster kan 
man nu utföra på Internet. Den utvecklingen av tillgänglighet är en naturlig följd av det 
samhälle som vi lever i. Alla tjänster och kommunikationsvägar har under en rad år 
digitaliserats och blivit tillgängliga från användarnas hem. Möjligheten att genomföra sina 
banktjänster från sin egen soffa är något som vi i dagens läge nästan ser som givet. 
Tillgängligheten har alltså inneburit en enklare kommunikationsväg för både kunden att nå sin 
bank men även en större möjlighet för banken att nå sina kunder med olika tjänster. 
Tillgängligheten har också inneburit att eftersom en rad tjänster nu genomförs på nätet har 
betydelsen av bankkontoret minskat. Bankkontorets funktion har därmed förändrats från att 
vara en plats som varje månad besöktes till att vara en plats som endast besöks vid speciella 
ärenden. Allt detta på grund av tillgängligheten av banken på nätet och att tjänsterna som 
tidigare tvingade fram ett besök på bankkontoret kan genomföras med hjälp av datorn eller ett 
kort.  

Pålitlighet och förtroende är de två grundläggande etiska principer som banken bygger sina 
affärer på. Det innebär också dessa principer är grunden som e-tjänsterna måste byggas på. 
Den tekniska utvecklingen har möjliggjorts av kundernas efterfrågan efter enklare tjänster och 
den tillit som kunderna har utvecklat till dessa tjänster. Internetbankerna har varit relativt 
förskonade från stora angrepp även om försök och attacker har skett mot tjänsterna. 
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Kundernas tillit är en nyckel i utvecklandet av tjänsterna. Det innebär emellertid inte att 
kunderna helt okritiskt ska surfa in på sin bank utan precis som i alla andra tjänster som 
tillhandahåller pengar krävs det ett mått av sunt förnuft hos användaren. Det innebär att även 
om användaren själv hyser en stor tillit till banken och dess e-tjänster så är det fullt möjligt att 
den tilliten används som ett angrepp. Den mänskliga faktorn i samband med tjänster och ID-
metoder kommer alltid vara den största svagheten och möjligheten till angrepp mot 
internetbanken och ID-metoderna. Det krävs därför att användaren är tillräckligt uppmärksam 
på när något inte stämmer med sin internetbank och med sin inloggningsmetod. Det krävs 
därför också att banken informerar sina kunder i möjligaste mån om vilka möjliga hot som 
finns och därmed uppmärksammar kunderna på det för att skapa en medvetenhet hos sina 
kunder. Det för att upprätthålla det förtroende som kunden har för banken. Om en ID-metod 
knäcks av en obehörig har inkräktaren obegränsad tillgång till bankaffärerna som den 
metoden berättigar till. Det är också anledningen till att olika metoder ger olika behörighet i 
internetbanken. Metoderna är olika säkra och ger olika säkerhetsnivåer vilket avspeglas i vilka 
tjänster som är tillgängliga då exempelvis den personliga koden är betydligt enklare att 
knäcka en vad säkerhetsdosan är. Den tekniska säkerhetsnivån speglar tjänsterna som 
metoden berättigar till. Bankens roll blir då förutom att skapa en säker teknisk lösning även 
att informera och hjälpa kunderna att hålla metoderna lika säkra som de är skapta till att vara.  
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  Bilaga A 

 

Frågeformulär till Business Service Owner, Swedbank IT 

ID-metod 

1. Beskriv vad en ID-metod är. 

2. Vilka egenskaper ser du som viktiga hos en ID-metod? 

3. Vilka ID-metoder har ni? 

4. Redogör för vilka fördelar som finns hos era respektive ID-metoder. 

5. Redogör för vilka nackdelar som finns hos era respektive ID-metoder. 

6. Känner du att ni saknar något i ert utbud av ID-metoder? I så fall vad? 

Säkerhet 

1. Vilka hot ser du som de största gentemot era ID-metoder? Hur skyddar ni 

kunderna mot dessa? 

2. Vilken säkerhetsteknik använder ni i era respektive ID-metoder? Kryptering? 

SSL? Digitala signaturer? 

3. Beskriv en verifiering med Säkerhetsdosa, tekniskt sett. 

4. Beskriv en verifiering med BankID, tekniskt sett. 

Framtida ID-metoder 

1. Hur tror du ID-metoderna ser ut om 5 år? 

2. Hur tror du ID-metoderna ser ut om 10 år? 

3. Beskriv en verifiering med en framtida ID-metod, ur användarens perspektiv. 

4. Beskriv en verifiering med en framtida ID-metod, tekniskt sett. 



  Bilaga B 

 

 

Intervjuguide för muntliga intervjuer 

ID-metod 

• Beskriv vad en ID-metod är. 

• Vilka egenskaper ser du som viktiga hos en ID-metod? 

• Vilka ID-metoder använder/har ni? 

• Redogör för vilka fördelar som finns hos respektive ID-metoder. 

• Redogör för vilka nackdelar som finns hos respektive ID-metoder. 

• Känner du att det saknas något i utbudet av ID-metoder? I så fall vad? 

Säkerhet 

• Vilka hot ser du som de största gentemot ID-metoder?  

• Om bankanställd, hur skyddar ni kunderna mot dessa? 

• Känner du till någon säkerhetsteknik som används inom ID-metoder?  

• Om ja på föregående, vilken och hur fungerar den? 

Framtida ID-metoder 

• Hur tror du ID-metoderna ser ut om 5 år? 

• Hur tror du ID-metoderna ser ut om 10 år? 

• Beskriv en verifiering med en framtida ID-metod, ur användarens perspektiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


