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Får man
fortfarande komma 
in till bankkontoret?
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MUSEETS ARKIV

U
tvecklingen av banktjänster har förändrats drastiskt om man 
tittar 20 år tillbaka. Tekniken har öppnat möjligheter för hur 
banktjänsterna utförs, vilket är på både gott och ont, beroen
de på vilken kund på SEB man frågar. Vissa välkomnar den 
nya tekniken med öppna armar medan andra helt vägrar att 
befatta sig med den.

För 20 år sedan gjorde kunden alla bankärenden på kontoret, hämtade 
ut lönen, gjorde aktieaffärer, öppnade konton åt barnen och fick då också 
tillfälle att få en personlig bankkontakt. Numera kan man sitta hemma i 
lugn och ro och sköta det mesta av sina bankaffärer genom att surfa på nä
tet. Vill man inte surfa så är det bara att ringa och få hjälp med allt per te
lefon.

Man kan förstås fortfarande gå till ett bankkontor och be om hjälp. Då 
kan det däremot hända att man får stå i kö men samtidigt finns det då 
chans att vara social. Längtar man efter den gamla stilen av kontor så ska 
man absolut bege sig till kontoret på Mynttorget, som ligger i Gamla Stan. 
Bankkontoret där är SEBs äldsta och fyller i år 105 år. Det är inte stort men 
ack så trevligt. Kommer man in till kontoret så känns det som om man för
flyttats 50 år tillbaka i tiden. Där finns det fortfarande en bankdisk där 
bankpersonalen sitter på den ena sidan och kunderna väntar tåligt på den 
andra sidan.

Kunderna bara älskar den gamla stilen! De anammar den nya tekniken 
men tycker ändå att det är viktigt med ett ansikte framför sig, helst sam-
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ma person. Många av kontorets kunder har automatiska tjänster men 
tycker ändå att det är skönt att kunna prata med någon på kontoret. En 
del tycker att de nya bankkontoren, där det nästan enbart finns automat
tjänster, är opersonliga och vill överhuvudtaget inte gå in där. Som en an
ställd på bankkontoret uttrycker sig: ”Det är bra med de nya automat
tjänsterna men det måste finnas ett mellanting som passar alla.” Här är det 
oerhört viktigt med den sociala kontakten. Även den lokale polismannen 
brukar ta sig tid för en liten pratstund med kontorspersonalen, bara för att 
höra att allt står rätt till. Kontorets kunder kommer bl a från riksdagen och 
Stockholms Fondbörs.

För 20 år sedan sköttes alla tjänster bakom disken. Det gick en tydlig 
gräns mellan vem som var kund och banktjänsteman. Mycket arbete på 
kontoret bestod tidigare av att trycka checkar, betala ut lön och följa med 
folk till bankvalvet för att hämta bankboken. Men redan då kunde man fa 
upp kundens konton på datorn och alla transaktioner var online, d v s al
la rörelser på kontot syntes på en gång. Detta gällde dock inte utländsk va
luta, dessa pengar fick räknas manuellt. För varje utländsk valuta fanns ett 
kort där man för varje dag skrev upp vilket belopp som fanns kvar i kas
san.

Bankkontoret i PUB-huset, som ligger vid Hötorget i Stockholm, är ra
ka motsatsen till bankkontoret vid Mynttorget. Inredningen är modern, ja 
nästan steril och man märker att arkitekturen är väl genomtänkt. Varje au
tomat har sin speciella plats och belysning. Här råder självbetjäning på
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nästan alla banktjänster. Kundtjänstrådgivare går runt bland kunderna 
och visar hur tjänsterna ska användas samt besvarar frågor om bl a lån och 
placeringar. Där finns det ingen kassa, har man inget Bankomat-kort så 
blir det inga pengar.

Personalen på bankkontoret, som ännu 1994 var ett traditionellt kon
tor, tycker att det har varit relativt enkelt att vänja kunderna vid det nya 
konceptet, med helt automatiserade tjänster. Även äldre tycker att det är 
positivt. En banktjänsteman berättar för mig om en gammal dam som 
kom in och ville ta ut pengar på sin bankbok. Han föreslog att hon skulle 
avsluta sin bankbok för att istället skaffa sig ett Bankomat-kort. Hon följ
de hans råd och bokstavligen flög ut från kontoret av lycka. En vecka se
nare skulle han ringa till henne om ett annat ärende. När han berättade för 
kvinnans man att hans fru hade skaffat ett kort så trodde mannen att 
banktjänstemannen hade ringt till fel person.

Även den äldre generationen har skaffat Internetkontoret. En äldre her
re på 75 år kom in på kontoret häromdagen och skulle absolut skaffa sig 
en dator för att han ville ansluta sig till Internetkontoret och ta del av den 
nya tekniken.

Personalen tycker att deras jobb har blivit mycket enklare nu än förr. Ska 
man t ex hjälpa en kund att öppna ett konto eller sälja fondandelar så finns 
det färdiga blanketter i datorn. Man behöver bara komplettera vissa uppgif
ter så är det klart. Hanteringen av premieobligationer minns man än idag. 
Tidigare var man tvungen att kontrollera alla vinster manuellt, bläddra i häf
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ten och leta upp numren på premieobligationerna. Nu behöver man knappt 
göra någonting. Det mesta går automatiskt. Det är inte heller längre lika 
komplicerat att belåna sitt hus med hjälp av pantbrev, som för bara några år 
sedan var fysiska papper som skulle lämnas in på kontoret för att sedan pla
ceras i säkerhet. Numera finns alla uppgifter om pantbrev registrerade i Fas
tighetsdataregistret.

Alla automater är numera online, dvs man kan se alla rörelser på kon
tot med detsamma. Insättningsmaskinen var fram till 1998 offline, dvs det 
dröjde ca en dag innan man kunde se insatta pengar registrerade på sitt 
konto. Då skickade bankpersonalen samtliga insatta pengar samt remsan 
med angivna kontonummer och belopp till en särskild avdelning som re
gistrerade insättningarna på kundernas konton.

Kunderna har idag fler valmöjligheter eftersom man både kan använda 
Sesam - telefonbanken, Internetkontoret och bankkontoret. Både Inter
netkontoret och Sesam har öppet dygnet runt.

Men varför är det då fortfarande så mycket köer på bankkontoret nu när 
kunderna har all denna valfrihet? Jo, numera tar bankpersonalen på de mo
dernare kontoren hand om alla ärenden. Förut var kontoret indelat i olika 
funktioner, kassa, lån, placeringar etc. Idag krävs det mycket mer av per
sonalen som arbetar på kontor, man måste ha en bred kunskap om det 
mesta. På de nya bankkontoren möts kunden och bankpersonalen på 
samma nivå. I det nya kontoret sker allt öppet. Kunderna sitter och dis
kuterar sin privatekonomi utan att det verkar störa dem något nämnvärt.

De flesta som arbetar på bankkontor, tror att antalet anställda på kontor 
kommer att minska, även i framtiden. Men alla är överens om att man ald
rig kan ta bort den mänskliga kontakten, som alltid kommer att behövas.

Bankomaterna
De första Bankomaterna installerades 1971 och sköttes då av Bankomat- 
Centralen, som ägdes gemensamt av affärsbankerna. Respektive bank för
såg sedan sina kunder med ett Bankomat-kort. Vid denna tidpunkt fanns 
det endast 117 Bankomater i hela landet. Maximalt uttag var på 500 kro
nor per dygn och alla uttag gjordes offline, dvs allt registrerades först da
gen efter. Detta kunde medföra att vissa kunder övertrasserade sina kon
ton. Bankomaten kontrollerade då endast om koden överenstämde med 
kortet och att kortet följde vissa bestämda kortnummerserier. Bankoma
terna kunde inte känna av om kunden använde ett spärrat kort, vilket 
medförde att bankerna fick ta den eventuella förlusten.

1977 inledde bankerna ett samarbete om online-kopplade Bankomater. 
Man beslöt sig för att köpa in gemensamma Bankomater och bygga de
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Det nya kontoret.
Foto författaren

komponenter som behövdes. Telia utvecklade ett helt nytt system för da
takommunikation där utrustningen ringde upp till datacentralen för att 
kontrollera sådant som saldo, att koden överensstämde med kortet och att 
kortet inte var spärrat. Så jobbar de flesta äldre Bankomater än idag. Nu
mera har man byggt upp centrala datorer som kan kommunicera direkt 
med varandra.

Under 1980 installerade S-E-Banken 100 Bankomater, parallellt med 
det gemensamma systemet. Det var mycket räknande för att se om det 
verkligen skulle vara lönsamt att sätta in Bankomater. När Bankomaterna 
väl kom in i bilden var kundernas reaktion mycket positiv. Vid denna tid
punkt kom det även krav på att alla banker måste göra en saldokontroll på 
sina kunders konton, något som bara S-E-Banken ville ha från början.

I dagens Bankomater använder man sig av Pentium Processorer, vilket 
medför att man enklare kan lägga in nya funktioner i Bankomaten. Det 
börjar bli allt vanligare med smartcard, ett kort som innehåller ett datachip, 
där pengarna lagras. Detta är något man redan nu tar hänsyn till när man 
utvecklar systemen som sköter allt arbete bakom Bankomaterna. Numera 
har SEB 400 bankomater runt om i landet. Uttagen på Bankomaterna 
ökar fortfarande. Idag görs 3,5 miljoner uttag per månad, inte räknat i kro
nor utan antalet gånger som kunden tar ut pengar, i SEBs Bankomater. 
Numera kan man ta ut 10 000 kronor per uttag.

Vissa kunder tycker att det kan kännas obehagligt att hämta ut pengar 
från Bankomaten, eftersom de är rädda att någon ska kunna se deras kod. 
Detta har SEB nu löst med att köpa in en ny variant av Nixdorf-Banko-
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maten, som är något smalare. Står man framför den nya maskinen, skym
mer ens kropp själva knappsatsen, så att det blir näst intill omöjligt att tjuv
läsa någon annans kod.

Det är främst säkerheten som är avgörande för om nya funktioner ska 
installeras. Anledningen till att man är restriktiv med att införa fler funk
tioner beror på att man anser att identifiering genom ett Bankomat-kort 
och kod inte är tillräckligt ur säkerhetssynpunkt. Det är inte lika säkert 
som en namnteckning. Bank på telefon fungerar på samma sätt, man ang
er sitt personnummer samt sin kod, men när denna tjänst används sitter 
man oftast skyddad hemma eller någon annanstans. Diskussioner om vil
ka funktioner som ska finnas på Bankomaten, pågår ständigt.

Från kreditkort till bankkort
Hur kom det sig överhuvudtaget att man började med kort av alla de slag? 
Innan korten kom till använde sig köpmännen på Drottninggatskontoret 
av ett speciellt konto där man skrev upp kundernas skulder i speciella 
böcker och fakturerade dessa gemensamt, i efterhand. Svenskt Köpkort 
AB, som bildades av Köpmannaförbundet, var deras största konkurrent. 
Efter ett tag gick företagen ihop och bildade Köpkort AB samt skapade en 
plastbricka istället för böcker. Anledningen till att man började använda 
kort berodde på att kunderna hade ett kreditbehov. Kunderna ville låna en 
mindre summa pengar, under en kortare tid, utan att behöva gå till ban
ken och ansöka om ett lån.

USA var först med kreditkort, men Sverige var inte så långt efter. Det 
hela började med att den amerikanske affärsmannen Frank McNamara, vid 
en affärslunch, hade glömt sin plånbok på kontoret. Han signerade då 
istället sitt visitkort och bad att fa räkningen skickad till sig. Det var däre
mot inte han som uppfann världens första kreditkort, utan en av gästerna 
som tog med sig idén.

1961 tog affärsbankerna i Sverige över Köpkort AB. Trots att det fanns 
ett kreditbehov, gick det i början trögt att vänja kunderna. Det krävdes en 
hel del reklamkampanjer och artiklar i tidningarna innan kreditkorten 
fick ordentlig genomslagskraft. En av anledningarna kan ha varit att det vid 
denna tid var skyhöga räntor på kortkrediter.

Det var även svårt att fa affärerna att börja ta emot kort, vilket nog be
rodde mycket på en allmän rädsla för nya saker. När affärsinnehavaren såg 
rena kontanter i kassan så kändes det antagligen säkrare än pappersnotor. 
I början hade affärerna endast manuella kortdragare, som gjorde ett av
tryck på kortet på en pappersnota. Affärsbiträdet fick sedan fylla i summa 
och övriga uppgifter för hand. Numera drar affärsbiträdet kortets magnet-
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remsa genom en datoriserad kortläsare och kunden slår in sin kod, så är kö
pet klart. Om pinkod saknas, registrerar affärsbiträdet istället kundens 
personnummer och ber om dennes namnteckning. Affären ser inget av 
själva transaktionen, allt sker i terminaler. Pengarna sätts in på affärens 
konto och kundens konto minskas med motsvarande belopp. Bankerna 
använder sig bl a av Visa, Master Card och Diners Club, som är interna
tionella nätverk eller betalsystem som gör det möjligt att använda korten 
nästan över hela världen. SEB använder sig av samtliga dessa nätverk.

Automatiseringen ställer stora krav på driftsäkerhet. Det är bekvämt och 
känns säkert men då gäller det att tekniken fungerar väl när man ska 
handla. Man står i affären och har förstås storhandlat just denna dag då sy
stemen strejkar. Kassörskan säger vänligt och med en beklagande min att 
det tyvärr inte går att fa kontakt med banken. Pionröd i ansiktet och 
aningens irriterad stoppar man tillbaka kortet i plånboken och får gå där
ifrån tomhänt och besviken. Känns situationen igen?

Dagen före julafton, för två år sedan, hände något som absolut inte får 
hända, S-E-Bankens kortsystem havererade mitt i den värsta julhandeln. 
Allt stod still i över två timmar. S-E-Banken fick t o m ta emot stäm
ningsansökningar från affärer som hade förlorat pengar på att kunderna in
te kunde använda sina kort. Om systemet inte fungerar kan affären alltid 
ringa till kortföretaget för att få ett kontrollnummer, en s k manuell auk- 
torisation, som bekräftar att kortet inte är spärrat och att det finns pengar 
att handla för. Men vid jultid hade affärerna dessvärre inte tid att ringa och 
kontrollera varje köp.

Bankkorten kom till genom ett initiativ av bankerna. S-E-Banken val
de att ansluta sina bankkort till Visas nätverk. Innan dess fanns det endast 
Bankomat-kort och kreditkort. Bankerna ansåg att det borde finnas något 
mellanting som kunde hantera både och, men med samma kort. Därför 
skapade man bankkortet. Bankkort är ett kort som knyts direkt till bank
kontot, där alla inköp dras direkt från kundens konto. Det finns även kre
ditkort där kortet har en förutbestämd kredit. Alla inköp samlas på en fak
tura och kunden kan sedan välja att göra delbetalningar på skulden. 
Bankerna har för länge sedan tagit avstånd från rena kreditkort. Under 
1980-talet var det mycket skriverier om att familjer förstörde sin ekonomi 
genom att förköpa sig p g a kreditkorten. Därför ligger SEB och andra ban
ker fortfarande lågt med kreditkort.

Mynthantering är dyrt både för bankerna och företagen. Därför påbör
jade S-E-Banken, Föreningssparbanken och Nordbanken ett samarbete, 
vilket resulterade i att man lanserade cashkortet 1997. Cashkortet är ett s k 
smartcard som innehåller ett datachip. Chipet rymmer mer information än 
en magnetremsa, vilket ger ökad säkerhet och möjligheter att lagra fler
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funktioner i ett och samma kort. Cashkortet är första steget mot en elek
tronisk plånbok, där chipet innehåller småmynten och magnetspåret sed
larna. Till cashkorten medföljer det alltid en saldoläsare, som kan läsa av 
saldot på kortet. Numera kan man ha ett Bankomat-kort med Visa-an- 
knytning och cashfunktion i ett och samma kort.

För affärerna är avgiften mycket lägre om man tar emot cashkort än van
liga bank- eller kreditkort. Affären far pengarna insatta på kontot dagen ef
ter att kunden har handlat. En dator kommunicerar direkt med cashter- 
minalerna. SEB och de övriga bankerna är inte ens inblandade i själva 
transaktionen. Det hela är en ganska okomplicerad lösning.

Sesam - telefonbanken som aldrig har stängt
Bankmarknaden förändrades i början av 1990-talet och S-E-Banken ville 
hitta ett nytt sätt att behålla sina nuvarande kunder samt attrahera nya 
kunder. En undersökning visade att kunderna efterfrågade nya tjänster 
och en annan tillgänglighet. Det visade sig att det fanns en växande grupp 
som ville ha optimal tillgänglighet och gärna via telefon. För att framstå 
som något nytt och attraktivt på den då relativt konservativa bankmark
naden bestämde sig S-E-Banken för att introducera ett nytt varumärke, Se
sam.

Sesam skulle bli en renodlad telefonbank, frikopplad från banken, med 
en egen prissättning och en egen profil. Detta resulterade i att Sesam blev 
en bank i banken. Konceptet som Sesam skulle förknippas med var till
gänglighet 24 timmar om dygnet och enkelhet. Lanseringen, hösten 
1994, blev en succé och kunderna strömmade till. Man byggde även en 
egen hemsida endast för Sesams kunder. När sedan Internetkontoret in
troducerades, byggde Sesam sitt eget Internetkontor.

Numera har Sesam integrerats med SEB. Alla som är kunder i SEB har 
möjlighet att använda sig av Sesams tjänster och vice versa. Bakgrunden till 
detta är bl a studier som visat att telefonbanken numera vuxit till en själv
klar tjänst som de flesta kunder uppskattar och använder.

Idag har Sesam 150 000 kunder. När kunden ringer in till Sesam kom
mer han eller hon till en talsvarsmaskin. Kunden välkomnas och ombeds 
att slå in sitt personnummer samt en kod som denne far fram genom sitt 
digipass. Digipass är en dosa som liknar en miniräknare. Kunden slår in en 
fyrsiffrig personlig kod och får därigenom en sexsiffrig kod som ändras från 
gång till gång. Koden gäller endast i 30 sekunder, sedan blir den ogiltig. 
Stordatorn kontrollerar om kundens personnummer finns med i storda
torn och om koden är rätt. Talsvaret skickar samtalet vidare till en telefo- 
niserver som beslutar vilken grupp av kundmottagare samtalet ska hamna

Banktjänsteman eller 
bankkund?
Foto författaren
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hos. Samtalet registreras, får ett unikt id-nummer och skickas sedan via 
växelns köfunktion till den kundmottagare som varit ledig längst. Med 
hjälp av id-numret samt uppgifter från telefoniservern kan information 
som personnummer och identifieringssätt sedan presenteras på kundmot
tagarens skärm.

Alla inkommande och utgående samtal spelas automatiskt in och spa
ras i 10 år, precis som vanliga bankpapper. Ringer t ex en kund och be
strider ett köp av aktier, kan kundmottagaren, genom att slå in kundens 
personnummer på skärmen, lätt få fram en lista på kundens alla samtal. 
Samtalen spelas in på ett s k databand, som rymmer två till tre veckors sam
tal.

Arbetsledarna kan alltid se status för varje kundmottagare, om denne 
pratar i telefon, lyfter luren eller håller på med efterbearbetning av ett 
ärende.

Internetkontoret - banken i hemmet
Föregångaren till Internet togs fram av det amerikanska försvaret 1969. 
Syftet var att bygga ett nätverk av datorer utan en styrande enhet, dvs nät
verket lever vidare även om vissa delar slås ut. Man ville konstruera något 
som skulle klara ett kärnvapenanfall. Kommunikation via Internet, s k e- 
post började S-E-Banken använda redan i början av 1980-talet.

Innan det fanns webbläsare, använde man Internet mest för att läsa do
kument. Den första webbläsaren Mosaic kom 1992. En webbläsare är ett 
program som förenklar surfandet, dvs läser och tolkar webbaserade do
kument. Det dröjde ända till 1995 innan Internet blev var mans egendom 
i Sverige.

S-E-Banken bestämde sig i början av 1996 för att starta en pc-bank. Pla
nen var att utveckla en programvara på cd-rom, som kunden själv skulle 
installera på sin pc. Efter bara någon månad blev fler och fler tveksamma 
till lösningen, eftersom detta skulle innebära att man plötsligt blev pro
gramvaruleverantör, vilket skulle komma att kräva en hel del support.

Samma år började Internet bli allt vanligare. I april 1996 beslöt sig ban
ken istället för att satsa på ett Internetkontor. Internetkontoret lanserades 
i december 1996, bara åtta månader efter start av projektet. Det blev någ
ra hektiska månader för medarbetarna på S-E-Bankens IT-avdelning och 
andra inblandade medarbetare på banken. Alla som var med och startade 
Internetkontoret får ett entusiastiskt ansiktsuttryck när man frågar dem 
om hur det gick till att utveckla Internetkontoret. Trots att många säger att 
det var en arbetsam period minns alla det otroliga engagemanget som höll 
dem uppe.
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S-E-Banken tillsatte en referensgrupp, som bestod av anställda i banken, 
som skulle representera kunderna. Gruppen hade tillsatts när man fortfa
rande var inne på spåret att bygga en pc-bank. Samma personer skulle se
dan vara referensgrupp för Internetkontoret. Problemet var bara att 
många av dessa knappt hade surfat något på Internet. Anledningen till att 
man inte kunde ta med riktiga kunder i denna referensgrupp berodde på 
att projektet fortfarande var hemligt då. För att vara på den säkra sidan tog 
man innan lanseringen in ett antal utvalda kunder som fick testa Inter
netkontoret. Kundernas mottagande blev mycket positivt.

De funktioner som togs fram kom bl a från referensgruppen. Mening
en var att alla bankens produkter skulle finnas representerade. Men man 
var tvungen att minska antalet funktioner, mycket beroende på att det 
skulle ha tagit alldeles för lång tid om man hade tagit med allt som stod på 
önskelistan.

Internetkontorets kunder identifierar sig via en s k digipass, som redan 
användes av kunder på Sesam. Innan man kom på att digipasset skulle an
vändas som identifiering, var det mycket diskussioner om hur man skulle 
lösa säkerheten på nätet. Till slut kom man fram till att digipass var den 
enda säkra metoden. Som stor affärsbank hade man helt enkelt inte råd att 
ta några affärsrisker.

När S-E-Banken byggde sitt första Internetkontor, var det en hel del 
jobb med att säkra bankens egen hemmiljö. Man byggde s k brandväggar 
för att skydda banksystemet mot intrång. En brandvägg är en speciell da
tor som kan känna av om någon användare försöker bryta sin in i bankens 
säkerhetssystem. I sådana fall kan datorn kasta ut användaren och stänga 
ned sig helt och hållet.

När man i december 1996 lanserade Internetkontoret, var målet att nå 
20 000 kunder innan slutet av 1997. 1000 ansökningar strömmade in per 
dag och målet uppnåddes redan i februari, drygt en månad efter starten. 
Timingen var verkligen perfekt, just denna jul slog pc-försäljningen alla re
kord. Det smällde till direkt och ingen var riktigt beredd på en sådan an
stormning. I augusti 1999 hade SEBs Internetkontor 270 000 kunder. 
SEB börjar nu exportera sin Internetbank.

Användningen av SEBs Internetkontor sker som mest under dagtid. Se
dan kommer en ny kurva vid 20-tiden, strax efter Rapport och ytterligare 
en kurva kommer vid 22-tiden. Man har även noterat en liten ökning av 
kunder som är inne på Internetkontoret klockan tre på natten mellan lör
dag och söndag. Antagligen är det då många som vill kontrollera hur 
mycket pengar man har spenderat på krogen under natten.

Varför startade man överhuvudtaget Internetkontoret? Jo, S-E-Banken 
ville hitta nya affärsmöjligheter, en ny kanal för att behålla kunderna och
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samtidigt attrahera nya kunder. Trygg-Hansa lanserade sitt Internetkontor 
bara några månader tidigare. I Sverige var man inte speciellt långt efter med 
Internetkontoret om man jämför med utlandet. Även övriga svenska ban
ker har idag ett Internetkontor.

Sverige rankas 1999 som tvåa på IT-området, efter USA. Detta enligt en 
undersökning från analysföretaget IDC, som bl a mäter pc-täthet och IT- 
investeringsvolym. 50 procent av den svenska befolkningen har idag In- 
ternetuppkoppling. Enligt en undersökning från augusti 1999 använder 
sig var tredje bankkund i Sverige av Internetkontoret.

I dagsläget är det inte alltid säkert att handla med kort på Internet. SEB 
var först med att lansera SET som är ett säkert betalsystem för internet. 
SET, Secure Electronic Payment, har utvecklats gemensamt av bankerna 
samt Visa och Master Card. Med hjälp av SET kan man ladda hem certi- 
fikat för ett eller flera betalkort. När man sedan handlar i en nätbutik, som 
t ex Åhléns, utbyts information mellan kundens certifikat och butiken. På 
så vis legitimerar båda parterna sig för varandra. All information är kryp
terad, butiken ser inte kortnumret och banken som garanterar betalning
en kan inte se vad kunden köper.

Ett annat sätt att betala säkert via nätet är direktbetalningar. Man går 
t ex in på Åhléns nätbutik, handlar och väljer att betala. Sedan kan man 
välja att gå direkt till Internetkontoret, där kundens alla uppgifter regis
treras. Man tar fram sitt digipass och vips så dras pengarna från ens kon
tonummer, vilket innebär att man aldrig behöver ange något kortnummer.

IT-utvecklingens betydelse för SEB
Idag arbetar inte mindre än 1 300 personer, ca 10 procent av SEBs an
ställda inom IT-området, vilket kan jämföras med 200 personer för 20 år 
sedan. Utvecklingen beror på att SEBs produkter och tjänster blivit alltmer 
IT-anpassade. SEB satsar hårt på att hela tiden ligga i fronten när det gäl
ler IT-satsningar på sina finansiella tjänster.

Den nya tekniken har bl a medfört att man inte längre behöver ägna sin 
dyrbara tid på lunchen åt att stå i kö på bankkontoret. Kunderna har idag 
en större valfrihet eftersom man både kan använda Sesam - telefonbanken, 
Internetkontoret och bankkontoret. Både Internetkontoret och Sesam har 
öppet dygnet runt. Mycket kan man alltså automatisera - men trots det 
kommer nog den gamla typen av bankkontor alltid att finnas kvar!
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