Sammanfattning
Graden av tillgänglighet varierar mellan de testade applikationerna men överlag finns det
förbättringspotential i alla bank- och betalapplikationer som testats i studien. Den grupp som
upplevde störst problem var blinda personer. För denna grupp var vissa moment, på vissa
applikationer, inte alls var genomföra, vilket beror på att applikationerna inte alltid fullt ut är
kompatibla med skärmläsare. Utvecklarna har inte haft skärmläsaren i åtanke i framtagandet
av applikationer.

En tillgänglig bank- eller betalapplikation förutsätter att flera kriterier är uppfyllda
Bank- och betalapplikationer ska vara enkla att använda. För att tillgängligheten i
applikationerna ska vara god för personer med funktionsnedsättning och äldre förutsätter det
bland annat att applikationen:











tydligt vägleder användaren genom alla moment,
ger återkoppling till användaren att momentet är genomfört,
har samlad information som ger användaren en tydlig överblick,
har ett avskalat gränssnitt samtidigt som applikationens kontraster är tydliga,
har en bra textstorlek och tydliga ordval och rubriksättning,
har en väl genomtänkt skanningsfunktion,
är kompatibel med skärmläsare,
har utrymme mellan knappar för att alla lätt ska kunna trycka på knapparna,
innehåller en förstoringsfunktion.

Involvera användare i utvecklingen av bank- och betalapplikationer
Det är ofta mindre förbättringsåtgärder som krävs för att göra applikationerna mer tillgängliga
för målgrupperna. Det är därför viktigt att det finns en dialog mellan företrädare för
målgrupperna och bankerna eller betaltjänstleverantörerna. Samtidigt är de
förbättringsåtgärder som flera testpersoner lyfter, troligtvis sådan som skulle medföra
förbättringar och förenklingar för samtliga användare av mobila bank- och betalapplikationer,
oavsett om personen har en funktionsnedsättning eller ej.

Studien är genomförd med användartester
Sammanlagt har över 225 användartester genomförts med testpersoner ur olika målgrupper.
Målgrupperna som ingick i dessa tester var blinda, synsvaga, dyslektiker, äldre, samt personer
med nedsatt handfunktion, ADHD, förvärvad hjärnskada och Aspergers syndrom.
Testpersonerna har testat två till sex bank- eller betalapplikationer var, beroende på hur
många som hunnits med under testtillfället. Testpersonerna har genomfört alla
grundläggande moment vid användning av bank eller betalapplikationer samt själva värderat
och beskrivit hur enkelt eller svårt det var att genomföra momenten. De har även gett förslag
på förbättringsåtgärder som kan underlätta användandet ur deras eget perspektiv.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Att handla och betala räkningar med mobiltelefonen har blivit allt vanligare på senare år.
Genom bankernas mobila applikationer är det möjligt att överföra pengar eller betala
räkningar i en smart telefon eller surfplatta istället för i internetbanken på dator, eller med
andra banktjänster. Genom andra applikationer kan mobilanvändaren använda sin
mobiltelefon för att genomföra köp i butik, för att skicka pengar mellan privatpersoner eller
för att köpa produkter i automater. Denna utveckling kan underlätta hanteringen av
betalningar och köp för många personer, då det bland annat ger fler valmöjligheter när det
gäller betalsätt samt möjliggör att du kan samla alla dina köp och betalningar till en och
samma enhet. Samtidigt kan vissa målgrupper, såsom personer med funktionsnedsättning
eller äldre personer, ha svårt att använda applikationerna beroende på hur tjänsterna är
utformade.
Enligt regeringens uppdrag ska Post- och telestyrelsen (PTS) stödja arbetet med att trygga
tillgången till grundläggande betaltjänster för hela befolkningen. I PTS uppdrag ingår också att
analysera behov och möjligheter att utveckla mer användarvänliga elektroniska
kommunikationstjänster. Baserat på detta uppdrag genomförde konsultföretaget Stelacon
under 2014, på uppdrag av PTS, en studie med namnet ”Utvärdering av mobila applikationer
för betalning”. Syftet med studien var att undersöka hur tillgängliga bank- och
betalapplikationer var för både personer med funktionsnedsättning och för äldre. I studien
identifierades bland annat hur applikationerna skulle förbättras för att bli användbara för
dessa personer.
Teknikutvecklingen på marknaden för bank- och betalapplikationer går mycket snabbt och
förutsättningarna som beskrevs i den tidigare studien bedöms med stor sannolikhet
förändrats. Både för att applikationerna har utvecklats, men också på grund av att nya
applikationer lanserats. Därför vill PTS uppdatera den tidigare studien, både med syfte att
studera om de tidigare testade applikationerna har förbättrats, samt att testa nya
applikationer som idag finns tillgängliga på marknaden.
PTS har därför återigen gett AB Stelacon i uppdrag att göra en utvärdering av hur användbara
och tillgängliga dagens bank- och betalapplikationer är för personer med funktionsnedsättning
och äldre, samt identifiera vad som måste förbättras för att applikationerna ska bli
användbara för dessa personer. Därutöver ska Stelacon även identifiera vad PTS eventuellt
kan göra för att främja utvecklingen av mobila applikationer för betalning som är tillgängliga
och användbara för alla.

1.2.

Tillvägagångssätt för genomförande av studien

Studien genomförs med användartester som metod. Användartester är en kvalitativ metod
som syftar till att utvärdera användbarheten på exempelvis hemsidor eller i applikationer och
ge en djupare förståelse till hur och varför något bör utvecklas eller förtydligas.
I studien har testpersonerna genomfört fördefinierade moment, själva värderat och beskrivit
hur enkelt eller svårt det var att genomföra momentet, samt i vissa fall gett förslag på
förbättringsåtgärder.
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Förutom kvalitativ data, i form av testpersonernas åsikter, innehåller även studien vissa
kvantitativa inslag. Testpersonerna har graderat hur enkelt eller svårt det är att genomföra
delmomenten på en skala från 1 till 5, där 1 betyder ”mycket svårt” och 5 betyder ”mycket
enkelt”.
Det är viktigt att poängtera att det utifrån resultatet inte går att dra generella slutsatser som
gäller för en hel målgrupp av personer med en viss funktionsnedsättning. Slutsatserna bygger
på resultatet från de specifika individer som har medverkat i testerna och det är
testpersonernas personliga åsikter som lyfts fram. Testpersonens åsikter påverkas inte bara av
personens eventuella funktionsnedsättning utan även av individens personliga preferenser,
erfarenheter, teknikintresse med mera.

1.3.

Målgrupp, rekrytering och testade applikationer

Målgrupperna i användartesterna är:








personer med kognitiv funktionsnedsättning,
ADHD,
Aspergers syndrom,
förvärvad hjärnskada,
personer med synnedsättning,
blinda,
synsvaga personer,
personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter,
personer med nedsatt handfunktion,
personer inom målgruppen äldre än 75 år.

Rekrytering av testpersoner har genomförts via annonsering i papperstidningen Metro samt
via tidigare upparbetade kontakter.
Vid rekrytering har vana av smarta telefoner eller surfplattor varit ett urvalskriterium.
Anledningen var för att säkerställa att fokus under testerna var på användbarheten av mobila
bank- och betalapplikationer, snarare än användbarheten av själva enheten smart telefon eller
surfplatta.
De applikationer som testades inom ramen för studien återfinns i tabellen nedan:
Tabell 1. Testade applikationer
Bankapplikationer

Betalapplikationer

Handelsbanken

ICA handla

Nordea

SEQR

Swedbank

WyWallet

SEB

Swish

Skandiabanken
ICA banken
Länsförsäkringar
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Valet av applikationer baseras på en förstudie som genomfördes under hösten 2015 på
uppdrag av PTS.

1.4.

Genomförande av användartester

Användartesterna innehåller flera olika moment, från att logga in och administrera
applikationen till att använda den på olika sätt.
Testet inleddes med en kort beskrivning av studiens syfte och hur testet skulle gå till.
Testpersonerna fick därefter berätta om sina tidigare erfarenheter av mobila bank- eller
betaltjänster, vana av att använda smart telefon samt sin nuvarande bank. Vidare fick
testpersonerna själva välja om de ville genomföra testet på en iOS- eller Androidbaserad
produkt. Detta för att undvika problem på grund av att testpersonen inte är van vid produkten
eller operativsystemet. Då testet syftade till att testa applikationer snarare än operativsystem
var detta viktigt för att testerna skulle bli så rättvisande som möjligt.
Efter de inledande aktiviteterna påbörjades själva testet. För varje enskilt delmoment fick
testpersonen uppge en siffra, på en skala 1 till 5, baserat på hur enkelt/svårt momentet var att
genomföra samt förklara vad i applikationen som gjorde att det var enkelt/svårt att
genomföra delmomentet. Därutöver hade även testpersonen möjligheten att komma med
förbättringsförslag.
En utförlig guide till de frågor som ställts i varje delmoment i testet återfinns i bilaga 1.
Momenten som testats finns presenterade i Tabell 2 nedan. Som förtydligande till tabellen
kommer fortsättningsvis i rapporten bankapplikationerna Swedbank, Nordea, Skandiabanken,
SEB, Handelsbanken, ICA Banken och Länsförsäkringar att definieras som mobila
bankapplikationer. WyWallet, SEQR, ICA Handla och Swish kommer att definieras som mobila
betalapplikationer.
Tabell 2. Moment i användartester uppdelat på mobila bank- och betalapplikationer
Testmoment

Mobila bankapplikationer

Mobila betalapplikationer

Nedladdning

Experttest

Experttest

Inloggning

Ja

Ja

Registrering

Experttest

Experttest

Köp i butik

Nej

Ja, vissa

Överföring till eget konto i
samma bank

Ja

Nej

Överföring till konto i annan
bank

Ja

Ja, vissa

Betala räkning

Ja

Nej

Kontrollera saldo/historik

Ja

Ja, vissa

I testerna av de mobila bankapplikationerna har inte momenten ”nedladdning”, ”registrering”
och ”köp i butik” genomförts. För att använda de mobila bankapplikationerna behövs ingen
registrering, förutsatt att användaren är kund i banken. Inför testerna öppnade testledarna
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personliga bankkonton i samtliga banker, som sedan använts under testerna. Köp i butik är
endast möjligt att genomföra med vissa av de mobila betalapplikationerna.
I testerna av de mobila betalapplikationerna har inte momenten ”överföring eget konto” och
”betala räkningar” genomförts, då de funktionerna inte fanns i några av de testade
betalapplikationerna. ”Köp online” och ”överföring annans konto” har genomförts på de
betalapplikationer som har funktionerna.
Momentet ”registrering” av de mobila betalapplikationerna har endast genomförts av
Stelacons konsulter, det vill säga inte testats genom användartester. Vid testerna användes
testledarens personliga uppgifter. Då det inte var möjligt att avregistrera testledarens
registrerade uppgifter i respektive applikation för att sedan registrera dem igen inför varje
enskilt test, genomfördes istället en intervju med de testpersoner som hade personlig
erfarenhet av registreringsproceduren av de mobila betalapplikationerna.

1.5.

Avgränsningar

I avsnittet nedan presenteras de avgränsningar som gjordes i studien.

1.5.1.

Målgrupper

Ur målgruppen personer med rörelsenedsättning genomfördes endast tester med personer
som har en nedsatt hand- eller armfunktion som påverkar deras möjligheter att använda
smarta telefoner eller surfplattor. Däremot har inte nedsättningen i arm/händer varit så grav
att de inte kunnat använda smart telefon eller surfplatta överhuvudtaget, då ett av
urvalskriterierna var att de ska vara användare av antingen smart telefon eller surfplatta.
Merparten av testpersonerna ur denna målgrupp har reumatism, som medför att personen
har en nedsatt handfunktion.

1.5.2.

Mobila bankapplikationer

Vid testerna fanns Apple iPad och Samsung Galaxy Tab 4 tillgängliga och testpersonerna fick
välja produkt efter vilket operativsystem testpersonen var van vid. På Apple iPad har iPad versionen av bankernas applikation valts. Skandiabanken har dock ingen iPad -version, och
därför användes istället iPhone-versionen för dessa tester.
Testerna genomfördes under perioden september 2015 till november 2015. Eventuella senare
versioner av applikationerna ingår inte i testerna. Det ger dock ökad jämförbarhet då testerna
inte hade gått att jämföra med varandra om applikationen förändrats under testperioden.
Inloggning genomfördes i samtliga tester med Mobilt BankID för att öka jämförbarheten
mellan applikationerna.

1.5.3.

Mobila betalapplikationer

Testerna av mobila betalapplikationer har genomförts på smart telefon, antigen på iPhone
eller på Samsung Galaxy. Testerna genomfördes på smart telefon då det är enklare för
testpersonen att ta med sig en smart telefon än en surfplatta för att genomföra köp i butik
och med anledning av att vissa av applikationerna inte är kompatibla med surfplattor.
Testerna genomfördes under perioden september 2015 till november 2015. Eventuella senare
versioner av applikationerna ingår inte i testerna. Det ger dock ökad jämförbarhet då testerna
inte hade gått att jämföra med varandra om applikationen förändrats under testperioden.
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Inom målgruppen personer med synnedsättning genomfördes tester av de mobila
betalapplikationerna endast med personer som är synsvaga. Blinda testpersoner testade inte
alla betalapplikationerna, utan endast bankapplikationerna samt betalapplikationen Swish.
Anledningen till detta är att det var problematiskt att genomföra köp i butik med testpersoner
som är blinda, eftersom testpersonen själv måste lokalisera och läsa av QR-koder med den
mobila enhetens kamera.

1.6.

Skillnader jämfört med studien som genomfördes 2014

Då marknaden för mobila bank och betalapplikationer förändras snabbt har även urvalet av
vilka applikationer som ingår i studien anpassats för att göra studien så relevant som möjligt
utifrån dagens situation.
För att identifiera vilka applikationer som idag används på marknaden och komma med förslag
på vilka applikationer som bör testas inom ramen för studien, genomförde Stelacon under
augusti månad en analys av marknaden i syfte att ge PTS ett underlag till vilka applikationer
som borde ingå i den kommande studien.
Omvärldsanalysen visade att ICA:s och Skandiabankens bankapplikationer de senaste tre åren
tillsammans delat på utmärkelsen bästa mobilbank enligt tidningen Mobil12. Samtidigt är dessa
två banker några av Sveriges största privatkundsbanker. Baserat på detta ansågs det relevant
att även inkludera ICA:s bankapplikation i den kommande studien.
ICA Handla ingick i studien som en jämförelse till betaltjänsten SEQR som används som
betalsätt på bland annat Willys och Hemköp. ICA Handla använder sig av samma teknik som
SEQR där en QR-kod skannas av i betalningsförfarandet och användaren därefter signerar
betalningen med en fyrsiffrig kod.
I den förra studien testades Swedbanks betalapplikation Bart. Den har sedan dess lagts ned
och är därför inte en del av den här studien.

1.7.

Disposition av rapporten

Studien inleds med en överblick av förutsättningarna för de olika målgrupperna att genomföra
testerna (Kapitel 2).
Kapitel 3 består av en beskrivning av de tio mobila bank- och betalapplikationer som ingick i
uppdraget, nämligen Handelsbanken, Nordea, Swedbank, SEB, Skandiabanken, ICA Banken,
Länsförsäkringar, ICA Handla, SEQR, WyWallet och Swish.
I Kapitel 4 presenteras resultatet från användartesterna. Först presenteras resultat utifrån
funktionsnedsättning (4.2). Då testmomenten i användartesterna skiljer sig åt beroende på om
det är en mobil bankapplikation eller en mobil betalapplikation som har testats, är
resultatpresentationen uppdelad mellan mobila bankapplikationer (4.3) och mobila
betalapplikationer (4.4).
I kapitel 5 jämförs resultaten av denna studie med den studie som gjordes 2014 för att se hur
utvecklingen av tillgängligheten påverkats både av den tidigare studien och av tidens gång.

1

https://www.skandia.se/hem/Om-Skandia/Utmarkelser/

2

http://www.mobil.se/tester/j-mf-rande-tester/stort-test-b-sta-mobilbanken-2014?nodePage=6#.VeBf-_ntmko
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I kapitel 6 presenteras de sammanfattande slutsatserna utifrån resultatet av
användartesterna.
Kapitel 7 består av Stelacons rekommendationer över vad som torde underlätta användandet
av mobila bank- och betalapplikationer för målgrupperna i studien. Rekommendationerna
baseras på resultat från användartesterna.
I bilagor återfinns diskussionsguiden som används vid användartesterna.
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2.

Förutsättningarna för testpersonerna

Följande kapitel beskriver vad som karaktäriserar de testpersoner som har medverkat i
studien. Syftet är att ge en kort introduktion till olika målgruppers förutsättningar att använda
mobila bank- och betalapplikationer. Informationen baseras på testpersonernas egen
beskrivning av hur deras funktionsnedsättning eller ålder kan påverka användningen av mobila
bank- och betalapplikationer. Informationen är således inte ett resultat av användartesterna.

2.1.

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar

Målgruppen kognitivt funktionsnedsatta är en bred grupp där möjligheten att använda mobila
bank- och betalapplikationer varierar både mellan och inom målgruppen. I studien har
personer med ADHD, ADD, Aspergers syndrom och förvärvad hjärnskada medverkat. Samtliga
testpersoner är vana användare av smarta telefoner eller surfplattor. En stor andel av
testpersonerna med kognitiva funktionsnedsättningar upplever inte att deras diagnos
påverkar dem nämnvärt i användandet av mobila bank- och betalapplikationer.
Testpersonerna med ADHD och ADD kan uppleva koncentrationssvårigheter, vilket medför att
de vill ha en begränsad mängd text och begränsat antal steg i applikationerna. Några av
testpersonerna föredrar därför mobila applikationer framför webbsidor generellt då
informationsmängden är mer begränsad.
Några testpersoner med Aspergers syndrom som medverkat i studien säger att de med
anledning av sin diagnos vill ha konkret och tydlig information, och kan reagera på texter som
har otydliga formuleringar. Säkerheten i applikationerna är en viktig fråga för flera av
testpersonerna med Aspergers syndrom.
De personer med förvärvad hjärnskada som medverkat i testerna har bland annat problem
med korttidsminnet, vilket innebär att de har svårt att komma ihåg vad som har skett i närtid.
Det är därför viktigt att applikationer ska vara så enkla och intuitiva som möjligt då man har
svårt att memorera steg. Testpersonerna beskriver att även applikationer som används
frekvent, kan på grund av korttidsminnet därför kännas främmande.

2.2.

Personer med synnedsättning

I testerna av de mobila bankapplikationerna har både personer som är synsvaga och personer
som är blinda medverkat. I testerna av de mobila betalapplikationerna har enbart personer
som är blinda medverkat. Samtliga har en vana av smarta telefoner eller surfplattor.
Vilka möjligheter personer med synnedsättning har att använda mobila applikationer beror till
stor del på graden av synnedsättning. Personer som är blinda kan använda mobila
applikationer om deras smarta telefon eller surfplatta har en skärmläsare som läser upp det
personen markerat. För att detta ska fungera måste applikationen vara kompatibel med
skärmläsaren, det vill säga att applikationen är utformad så att skärmläsaren kan läsa upp det
som användaren markerar. I vissa skärmläsare finns det en möjlighet för användaren att själv
tala eller skriva in ”märkningar” av valda knappar. Detta kräver dock en noggrann genomgång,
med hjälp av en seende person. För en blind person som ska använda en applikation för första
gången kan det vara tidskrävande att säkerställa att applikationen är kompatibel med
skärmläsaren och därmed går att använda.
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För personer som är synsvaga och använder förstoring kan möjligheten att använda mobila
applikationer påverkas av förutsättningarna i applikationen. Färgsättning och kontraster,
skarpa konturer samt typsnitt och teckenstorlek är av stor vikt för dessa personer.

2.3.

Personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter

I målgruppen ingår personer med dyslexi samt personer som har kombinationer av dyslexi och
ADHD, ADD eller Aspergers syndrom.
Testpersonerna med dyslexi är generellt sett mer bekväma att använda mobila applikationer
då de ofta innehåller mindre information jämfört med motsvarande webbsida. För en person
med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter kan dock ordval i applikationer göra att de blir mer
komplexa. Några av testpersonerna säger att de har svårt att förstå och tolka långa ord. Andra
säger att de inte har problem med orden i sig, men när texterna är för långa blir det för
mycket information att ta in. Bilder och figurer i kombination med stor text kan underlätta
användandet, eller att stegen i applikationen är intuitiva och genomförbara utan förklaringar i
text.

2.4.

Personer med nedsatt handfunktion

Personer med nedsatt handfunktion är en bred målgrupp, och graden av rörelsenedsättning
varierar från person till person. Möjligheten att använda mobila bank- och betalapplikationer
är därför väldigt varierande inom målgruppen.
Användartesterna har genomförts med personer som har nedsatt handfunktion, men som är
användare av smarta telefoner. Merparten av testpersonerna ur målgruppen har reumatism,
och en delvis nedsatt handfunktion. Det gör att det är viktigt att det är bra storlek på knappar i
applikationerna, att det finns möjlighet att förstora eller att navigeringen i applikationerna är
enkel.
För personer som har problem med motoriken kan det vara viktigt att man inte behöver göra
stora handrörelser. Här finns dock också skillnader i preferenser från person till person. Några
är mer bekväma med en liten arbetsyta, andra vill ha en större.

2.5.

Äldre personer

För testpersoner som är äldre kan, i likhet med övriga målgrupper, förutsättningarna att
använda mobila applikationer vara påverkade av hur van personen är att dels använda smarta
telefoner, och dels att använda internetbank. Samtliga äldre testpersoner i studien är vana
användare av smarta telefoner men däremot är inte samtliga testpersoner användare av
mobila bankapplikationer eller internetbank på dator. Flera äldre personer i studien har haft
nedsatt syn vilket påverkar deras användning av applikationerna, samtidigt berättar andra att
deras ålder inte påverkar användandet av mobila bank- eller betalapplikationer i någon
utsträckning.
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3.

Testade applikationer i studien

Följande kapitel innehåller en kortfattad introduktion till de mobila bank- och
betalapplikationer som testats och beskriver bland annat inloggningsförfarande samt hur
företagen bakom applikationen arbetar med tillgängligheten för funktionsnedsatta. Stelacon
saknar svar från vissa banker angående deras arbete med att tillgängliggöra internettjänsten.

3.1.

Handelsbanken

Vid inloggning till Handelsbankens bankapplikation kan samma personliga kod användas som
vid identifiering för telesvar eller personlig service. Användare kan även logga in med Mobilt
BankID. I Handelsbankens applikation är det inte möjligt att lägga till en ny mottagare för
överföring till annans konto, detta görs vid inloggning på bankens webbplats.
Handelsbanken har interna strategier för deras arbete med tillgänglighet. För utveckling av
deras applikation följer de ett regelverk med 56 kontrollpunkter som bygger på WCAG (Web
Content Accessibility Guidelines) 2.0.

3.2.

Nordea

Inloggning i Nordeas bankapplikation genomförs via personlig kod, en så kallad e-kod som fås
genom användning av kortläsare eller med Mobilt BankID. För att betala räkningar och göra
överföringar av pengar till ett annat konto än användarens egna, måste dock kortläsare eller
Mobilt BankID användas som signeringsmetod.

3.3.

Swedbank

Inloggning i Swedbanks bankapplikation kan genomföras via Mobilt BankID, personlig kod eller
säkerhetsdosa. Inloggning med personlig kod kommer dock upphöra som inloggningsmetod
inom kort. För att kunna överföra pengar till någon annans konto eller genomföra betalningar
måste säkerhetsdosa eller Mobilt BankID användas.

3.4.

SEB

Inloggning i SEB:s bankapplikation kan genomföras via Mobilt BankID eller genom användning
av Digipass (SEB:s bankdosa).
SEB har tydliga mål för tillgängligheten i deras applikationer men uppger att eftersom det inte
finns riktlinjer för tillgänglighet i applikationer på samma sätt som det finns för webb så är
arbetet svårare. De följer till viss del iOS och Androids egna standarder i utveckling av
applikationer för att underlätta vid uppdateringar. iOS standarder innehåller bland annat
rekommendationer kring hur applikationer kan utvecklas på ett tillgängligt sätt. Vid utveckling
av Androidapplikationer finns bland annat en checklista som utvecklare kan använda för att
kontrollera att applikationen är tillgänglig.
Sedan den tidigare studien 2014 har SEB samarbetat med en organisation som arbetar med
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning för att få svar på vilka de största
tillgänglighetsproblemen är samt vilka prioriteringar de bör göra i deras tillgänglighetsarbete.
SEB uppger att de är medvetna om att det fortfarande finns kritik mot vissa moment i
applikationen.
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3.5.

Skandiabanken

Inloggning i Skandiabankens mobila bankapplikation kräver Mobilt BankID. Utan att logga in
har användaren möjlighet att se aktuellt saldo i applikationen.
Skandiabanken uppger att de samarbetar med en organisation som arbetar med tillgänglighet
för personer med funktionsnedsättning för att banken generellt ska vara tillgänglig för alla
målgrupper. Detta arbete har dock varit fokuserat till webbplatsen och internetbanken och de
har fortfarande ingen tydlig policy för tillgänglighetsfrågor. Skandiabanken har sedan årsskiftet
byggt upp ett internt arbetslag som arbetar med User Experience (UX, användarens
upplevelse av en produkt) och digital design och som kommer att se över det systematiska
arbetet med tillgänglighetsfrågor.

3.6.

ICA Banken

ICA Banken tillåter fyra inloggningssätt; inloggning med dosa, mobildosa, Mobilt BankID samt
förenklad inloggning. Den förenklade inloggningen sker med en kod som användaren får
hemskickad tillsammans med bankkortet, detta alternativ kommer att försvinna under 2016
då ICA anser att de andra inloggningssätten är bättre ur ett säkerhetsperspektiv.
ICA Banken har inte någon specifik policy för tillgänglighet, men de genomför regelbundet
användartester vid framtagande av de digitala tjänsterna. Det har inte framgått om ICA
inkluderar personer med funktionsnedsättning i dessa tester. Vidare uppger ICA Banken att de
kontinuerligt försöker vara observanta och optimera enklare saker som kontraster och
typsnittsstorlekar. Samt att de lyssnar på användare i kundforum på Kundo, där användare kan
komma med tips, idéer och kommentarer på ICA:s digitala tjänster.

3.7.

Länsförsäkringar

Inloggning i Länsförsäkringars bankapplikation är möjlig genom personlig kod och Mobilt
BankID. Vid överföring till andras konto samt betalning av räkningar signeras betalningen med
Mobilt BankID eller bankdosa. I applikationen finns möjlighet att skanna av OCR-nummer,
kontonummer och summa vid betalning.

3.8.

ICA Handla

ICA Handla är en applikation som lanserades av ICA i november 2012. I den tidiga versionen av
applikationen hade ICA:s kunder möjlighet att läsa recept, skapa inköpslistor och ta del av
erbjudanden. I september 2015 inkluderades betalningsmöjligheter i applikationen. Denna
uppdatering möjliggör för användare att betala med sitt ICA kort eller ICA Bankkort direkt i
mobiltelefonen. Betalningen sker genom att användaren skannar av en QR-kod vid kassan och
skriver under i mobilen med en fyrsiffrig kod. Betalningar med applikationen är endast möjlig i
de ICA-butiker som valt att ansluta sig till tjänsten.
ICA Banken har inte någon specifik policy för tillgänglighet, men de genomför regelbundet
användartester vid framtagande av de digitala tjänsterna. ICA arbetar generellt alltid med att
vara observanta för att stödja enkelhet och tillgänglighet i alla sina produkter.

3.9.

SEQR

SEQR lanserades på marknaden för tre år sedan och har sedan dess ständigt vuxit och
utvecklat nya tjänster. Applikationen tillåter bland annat användare att betala i butik, skicka
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pengar till vänner och köpa produkter direkt från reklamytor. SEQR är gratis att använda för
privatpersoner. Till skillnad från Stelacons tidigare undersökning 2014 är det nu möjligt att
betala direkt i applikationen via kontokort och inte enbart via faktura. Det finns inte någon
utarbetad strategi gällande tillgänglighet.
Applikationen använder en kamerafunktion som gör det möjligt att skanna QR-koden en bit
ifrån (upp till en meter). Genom NFC kan även användaren enbart lägga mobilen mot QRkoddekalen. SEQR uppger även att de har långa time-out tider för att användaren ska ges tid
till att trycka in PIN-kod och övriga tryckytor.

3.10. WyWallet
WyWallet är en mobil plånbok som används för att betala och föra över pengar med mobilen.
För att använda sig av funktionerna SMS-köp och ”skicka pengar” kan användaren sätta in
pengar på sitt WyWallet konto eller koppla sitt bankkort till applikationen. Därefter kommer
pengarna att dras från valt betalmedel. Privatabonnenter har också möjlighet att betala sina
SMS-köp genom mobilfaktura. För företagskunder dras SMS-köpen från kopplat bankkort eller
från WyWallet-kontot. Det är även möjligt att genomföra betalningar i butik, genomföra
onlineköp och att ladda kontantkort med WyWallet.
WyWallet uppger att de har uppdaterat applikationen efter senaste studien som genomfördes
våren 2014 för att öka tillgängligheten. Det är framförallt designmässiga förändringar som
gjorts för att förenkla användningen och dessa förändringar har tagits emot positivt av
användarna. WyWallet har inte en strategi för arbete med tillgänglighet.

3.11. Swish
Swish är ett samarbete mellan de elva bankerna Danske Bank, Handelsbanken, ICA Banken,
Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandiabanken, Sparbanken Syd, Sparbanken Östersund samt
Swedbank och Sparbankerna. Swish är en mobiltjänst där privatpersoner kan skicka pengar
från sitt bankkonto till andra privatpersoner som är anslutna till tjänsten med hjälp av
mobilnumret. Tjänsten kan också användas av företag och föreningar som betallösning.
Pengar som skickas med Swish kommer in på mottagarens konto inom några sekunder.

3.12. Nedladdning av mobila bank- och betalapplikationer
För att använda bankapplikationerna krävs bankkonto på respektive bank. Hur enkelt eller
svårt det är att skapa konto på bankerna tas upp i Stelacons studie om internettjänster som
genomförs under hösten 2015.
Bankapplikationerna är i de flesta fall enkla att hitta i iOS (Apples operativsystem)- och
Androidenheternas respektive applikationsbutiker och hamnar som regel högst upp i listan
med sökresultat, det finns dock vissa undantag. Skandiabanken har två mobilbanker varav den
ena är norsk. Den norska applikationen hamnar före den svenska applikationen i listan.
Nordeas applikation hamnar högst upp i listan men heter inte Nordea utan mobilbanken. Att
Nordeas applikation heter mobilbanken och inte Nordea har skapat problem för
testpersonerna som har svårt att hitta applikationen på skärmen.
Både upplägg och layout skiljer sig oftast mellan respektive banks iPad- och
Androidapplikationer. En av anledningarna till detta bedöms vara att iOS inbyggda
tillgänglighetsfunktioner fungerar bättre för personer med funktionsnedsättning och därför
prioriteras oftast Apples produkter i teknikutvecklingen.
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Till skillnad från bankapplikationerna så krävs aktivering och skapande av konto för de flesta
betalapplikationerna. Applikationen Swish aktiveras i ett första steg genom användarens
internetbank där användaren anger mobilnummer och den aktiveringskod som skickas till
användaren via sms. Användaren måste också aktivera Mobilt BankID för att kunna använda
tjänsten. När applikationen är nerladdad får användaren en kort introduktion om tjänsten i
applikationen, sedan aktiveras tjänsten genom att användaren skriver in sitt mobilnummer
och loggar in med sitt Mobila BankID.
Användarna skapar ett konto i applikationen WyWallet genom att ange telefonnummer och
personnummer i applikationen. Användaren får då ett sms med en länk för registrering. När
användaren väl blivit registrerad måste personen koppla kontokort eller kredit till kontot
alternativt fylla på WyWallet-kontot med hjälp av sitt kontokort. Vid påfyllnad av kontot
öppnas en webbplats för registrering av kortuppgifter.
När användaren söker efter applikationen SEQR i Applikation store/Play butiken kommer den
upp som andra alternativ. När applikationen är nerladdad måste användaren i ett första steg
godkänna användarvillkoren. Efter detta steg väljer användaren en PIN-kod och anger
telefonnummer, personnummer samt e-postadress. Kontot aktiveras sedan med en kod som
användaren får via sms. vid ny registrering får användaren i nästa steg en introduktion till
tjänsten. För att kunna göra köp med applikationen måste användaren koppla kontokort eller
kreditkort till kontot. Det tar sedan några dagar innan tjänsten är klar att användas.
Applikationen ICA Handla kan användas av kunder i ICA Banken och övriga. Ska applikationen
användas vid betalning krävs dock att användaren är kund i ICA Banken. Betaldelen av
applikationen aktiveras genom att användaren loggar in med personnummer och kod på
samma sätt som vid inloggning på internetbanken. När användaren loggat in kopplas
betalkortet automatiskt till applikationen och applikationen är klar att användas för köp i
butik.
Alla applikationer kräver att användaren klarar av att ladda ner applikationen från
applikationsbutiken, tillvägagångssättet för aktivering av de olika applikationerna ser sedan
olika ut. Stelacon bedömer att de applikationer som har flera versioner eller som av någon
annan anledning inte hamnar högst upp i listan över applikationer i applikationsbutiken kan
vara svåra för användarna att hitta då applikationsbutikerna innehåller en stor mängd
information. Det är därför viktigt att namnge applikationerna på ett sätt som gör det enkelt
för användarna att hitta. När applikationerna är nerladdade kräver betalapplikationerna ett
antal moment för att aktivera de olika betalapplikationerna. ICA Handla kräver endast
inloggning med en fyrsiffrig kod för att aktivera betalningsfunktionen och användaren kan
direkt börja betala med tjänsten. SEQR tar, till skillnad från ICA Handla, några dagar att
aktivera. Aktivering av applikationerna WyWallet, SEQR och Swish kräver också fler moment,
vilket Stelacon anser kan vara besvärligt för användare.

16 (49)

4.

Resultat av användartester

I följande kapitel presenteras resultatet från användartesterna som genomförts i studien.
Kapitlet inleds med en överblick över resultatet (4.1). Därefter presenteras testerna av de
mobila bank- och betalapplikationerna per funktionsnedsättning (4.2). Sedan följer resultaten
per bankapplikation (4.3) och till sist presenteras resultatet per betalapplikation (4.4).

4.1.

Översikt

I Tabell 3 nedan sammanställs betygen för bank- och betalapplikationerna i studien per
målgrupp. Sammanställningen visar att applikationerna generellt får höga betyg från de flesta
målgrupperna. Handelsbankens applikation får sammantaget högst betyg i studien medan
SEB:s applikation får lägst betyg. Det är tydligt att blinda är den målgrupp som har svårast att
använda applikationerna vilket framförallt beror på brister i vissa applikationernas
kompatibilitet med skärmläsare. Blinda testpersoner har inte gjort tester på applikationerna
SEQR, ICA Handla och WyWallet. Länsförsäkringars applikation testades under ett senare
tillfälle och då de tidigare testerna indikerar att nedsatt handfunktion inte har någon större
påverkan på den upplevda tillgängligheter i applikationer så genomfördes inga tester med
målgruppen.
Testpersoner med kognitiva funktionsnedsättningar samt testpersoner med dyslexi/läs- och
skrivsvårigheter är mest positiva till applikationerna i studien. Av dessa målgrupper får alla
applikationer i studien i genomsnitt högre än 3,4 av 5 i betyg.
Tabell 3. Genomsnittsbetyg per applikation och funktionsnedsättning
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Det moment som upplevs svårast är betala räkningar, men även överföringar har skapat
problem för vissa användare, se tabell 4.
Tabell 4. Genomsnittsbetyg per testmoment
Moment

Genomsnitt

Köp i butik

4,3

Inloggning

4,5

Saldo/historik

4,1

Överföring eget konto

3,9

Överföring annans konto

3,8

Betala räkningar

3,2

Inloggningsförfarandet där testpersonerna i de flesta fall använder sig av Mobilt BankID för att
logga in har varit enkelt enligt de flesta målgrupper. Mobilt BankID har dock visat sig vara
något problematiskt i andra hänseenden. Bland annat anses det otydligt var säkerhetskoden i
Mobilt BankID applikationen ska skrivas in när en betalning ska godkännas. Applikationen ger
användaren stor mängd information högt upp på sidan, vilket gör att användaren fokuserar sin
uppmärksamhet mot detta område. Men säkerhetskoden ska istället skrivas in lägst ned på
sidan i en dåligt uppmarkerad liten ruta med liten text som många användare, oberoende
funktionsnedsättning, har svårt att lokalisera (se Figur 1 nedan).
Figur 1. Testpersoner anser att det är otydligt var koden ska skrivas in vid användning av Mobilt
BankID
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Betala räkningar har fått lägst genomsnittsbetyg i studien och framförallt har målgruppen
blinda haft problem med detta moment. Flera testpersoner har använt bankernas
skanningsfunktion vid betalning av räkningar vilket anses underlätta betalning av räkningar,
även om det finns förbättringsmöjligheter i förfarandet. En förbättringsmöjlighet är ökad
återkoppling och förtydligande för användaren att uppgifter skannats in. Ett gott exempel
finns i Handelsbankens applikation där användaren får återkoppling i form av en kombination
av vibration och visuell feedback vid skanning. När skanningsfunktionen läst av OCR
nummer/belopp/mottagare vibrerar enheten samtidigt som siffrorna markeras och blinkar till
i grönt.

4.2.

Resultat per funktionsnedsättning

Resultatet från användartesterna visar att de flesta målgrupper i studien inte har några stora
problem med att använda bank- och betalapplikationer, se Tabell 5. Målgrupperna som har
svårast att använda bank- och betalapplikationer är blinda och äldre.
Tabell 5. Betygsfördelning per målgrupp och moment i användartestet

Inloggning

Överföring
eget
konto

Överföring
annans
konto

Betala
räkningar

Saldo/
historik

Köp i
butik

Genomsnitt

Kognitiva
funktionsnedsättningar

4,4

3,9

3,8

3,8

4,0

4,9

4,13

Dyslexi

4,3

3,9

3,8

3,8

3,7

5

4,08

Nedsatt
handfunktion

4,7

4

3,6

4,1

4,5

3,5

4,07

Synsvaga

4,3

3,6

4

3,9

4,1

3,5

3,9

Äldre

4,1

3,1

4,0

3,4

3,4

3,5

3,58

Blinda

3,5

2,7

1,5

1

3,1

4.2.1.

2,36

Personer med kognitiv funktionsnedsättning önskar tydlig information
och återkoppling

Testpersoner med ADHD och Aspergers syndrom kan genomföra alla moment men önskar att
informationen i bankernas applikationer ska vara tydlig och kortfattad. Strukturen på
applikationen är viktig och flera testpersoner har påpekat att det ska vara lätt att hitta de
funktioner som eftersöks. Testpersonerna med ADHD och Aspergers syndrom uppskattar
också en tydlig användarprocess som innehåller få moment. Det är viktigt att användaren får
ständig återkoppling och att de får felmeddelande vid de tillfällen momenten inte kunde
genomföras. Att behöva skriva in mycket siffror kan exempelvis vara stressande för
målgruppen, därför är skanningsfunktionen uppskattad av målgruppen.
”Lite otydligt vart man skulle trycka för att komma in på kontona. Mycket information
på hemsidan.” – Testperson med ADHD om Swedbanks applikation.
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”Man är rädd för att göra fel.” – Testperson med Aspergers syndrom om användning
av mobilbanker.
”Felmeddelandena skulle kunna vara tydligare.” – Testperson med Aspergers
syndrom om ICA Bankens applikation
För personer med förvärvad hjärnskada är det viktigt var information placeras på skärmen.
Information som är utspridd på skärmen har varit svårt för vissa testpersoner att hitta. Även
knapparnas placering och storlek har diskuterats vid flera tester, exempelvis uppskattas de
stora knapparna på Skandiabankens applikation. Knapparna bör vara stora och tydligt
avgränsade för att underlätta användningen för målgruppen. Flera testpersoner har också
påpekat att det är viktigt att få bekräftelse och tydlig återkoppling vid användning av bankoch betalapplikationer. Återkopplingen kan vara visuell eller auditiv.

4.2.2.

Blinda personer har svårigheter med att använda bank- och
betalapplikationer

Blinda personer har i allmänhet svårt att använda bankapplikationer då flertalet
bankapplikationer inte är kompatibla med de skärmläsare som användarna är beroende av vid
användning av surfplattor och smarta mobiltelefoner. Många banker har exempelvis inte döpt
knappar och länkar i applikationen vilket gör det svårt för personer som navigerar med hjälp
av skärmläsare att veta vilken knapp de ska trycka på för att nå den funktion de är
intresserade av. Vid användning av vissa applikationer läses endast ”knapp” upp när en
funktionsknapp är markerad. Vid användning av några applikationer läses både siffror och
engelska ord upp istället för funktionens namn.
Blinda testpersoner önskar också tydlig återkoppling på vad som sker på skärmen, exempelvis
när Mobilt BankID öppnas på skärmen. En positiv egenskap som lyfts upp av målgruppen är
när skärmläsaren kan läsa upp hur många siffror som skrivits in i lösenordsfältet, på så sätt vet
användaren om denna har gjort rätt.
För att personer i målgruppen ska ha möjlighet att göra distinktioner mellan kontonummer
och saldo önskas tydlig uppdelning i talet. För närvarande är det många applikationer vars
skärmläsare läser upp kontonummer och saldo direkt efter varandra i en lång rad vilket
försvårar för användaren att uppfatta saldot. I applikationer där belopp/saldo skrivs med
mellanslag mellan tusental och hundratal läser skärmläsaren inte längre än till mellanslaget.
Detta skapar stora problem då ”1 234,56kr ” läses upp som ”1,56kr”.
”De bör skriva något mellan kontonummer och antal kronor, så att det blir en tydlig
gräns mellan kontonummer och tillgänglig belopp.” – Blind testperson allmänt om
bankapplikationerna i studien.
För att målgruppen ska ha möjlighet att använda bankapplikationernas skanningsfunktion så
önskar de återkoppling på vad som skannats in. Exempel på sådan återkoppling kan var
vibration och auditiv såsom att applikationen talar om att beloppet är funnet.
För att underlätta användningen för blinda personer så önskas konsekvens i placeringen och
utförandet av knappsatsen på surfplattan. Några banker har i dagsläget knappsatser som
hamnar i mitten av skärmen och de som hamnar längst ner på skärmen varierar i utförande
beroende på funktion.
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4.2.3.

Synsvaga personer önskar större text och bra kontraster

För synsvaga användare är det viktigt att kontrasten är hög i applikationerna och att det finns
möjlighet att förstora text och symboler. I dagsläget är det inte möjlighet att förstora
innehållet i några av de testade applikationerna. Målgruppen önskar också att knapparna på
applikationerna ska vara större och lättare att lokalisera.
"Varför använder de inte hela området så att de kan ha större text?" – Synsvag
testperson allmänt om applikationerna.
Flera testpersoner i målgruppen har påpekat att onödig information, såsom recept i ICA
Handla eller information om lån i Swedbanks applikation, försvårar deras användning av de
testade applikationerna. Samtidigt önskar de att information och knappar ska vara placerade
på samma plats i applikationen, annars kan applikationen upplevas som plottrig.
Information i applikationen, så som betalningsmottagare, bör vara i bokstavsordning för att
underlätta användningen för synsvaga personer.
"För en som är synskadad är det ett svårt moment när det inte är i bokstavsordning"
– Synsvag testperson om val av bank vid överföring till annan bank i Nordeas
applikation.
Användandet underlättas av tydliga markeringar och om färgsättningen gör att funktioner
sticker ut på skärmen. Exempelvis bör menyer ha kontrasterande färgsättning mot bakgrund
för att synsvaga användare lättare ska lokalisera den. Flera synsvaga användare i
undersökningen har också påpekat att de föredrar när insättningar och utbetalningar i
kontohistoriken har olika färger då det ska vara lättare att tyda, se exempel i Figur 2.
Figur 2. På SEB:s bankapplikation är utgifterna markerade i rött vilket gör det extra tydligt enligt
testpersonerna.

Vissa testpersoner anser att historiken kan förtydligas ännu mer genom att ha ett plus framför
inbetalningar.
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4.2.4.

Personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter önskar avskalade
applikationer med större text

Personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter kan använda mobila bank- och
betalapplikationer men det finns några förändringsmöjligheter som kan förenkla
användningen för målgruppen. Exempelvis bör applikationen vara avskalad och informationen
till användaren tydlig och väl strukturerad. Stora mängder information och långa meningar är
svåra för målgruppen att läsa.
”Mycket bokstäver och information. Ren chansning på att hitta.” – Testperson med
dyslexi/läs- och skrivsvårigheter om ICA Handla.
”Svårt överlag när det är mycket text på skärmen samtidigt” – Testperson med
dyslexi/läs- och skrivsvårigheter allmänt om bankapplikationer.
Betalapplikationerna får höga betyg av målgruppen som anser att de är avskalade och enkla
att använda.
”Bra att det är lite text i applikationen.” – Testperson med dyslexi/läs- och
skrivsvårigheter om betalapplikationen SEQR
Flera testpersoner i målgruppen har påpekat att texten i de testade applikationerna är för
liten och önskar därför större text för att underlätta användningen.
”Texten är på tok för liten!” – Testperson med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter om
Nordeas bankapplikation
Personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter som medverkat i studien uppskattar
skanningsfunktionen vid betalning av räkning men önskar att funktionen skulle vara känsligare
och ha möjlighet att läsa in flera uppgifter från räkningen samtidigt. Trots
förbättringsmöjligheter anser flera användare att det är skönt att slippa skriva in siffror själva.
”Stressad när jag måste fylla i rätt siffror. Dåligt med mycket information på
skärmen.” – Testperson med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter allmänt om
applikationerna i studien.
Bekräftelser i form av ljud uppskattas av målgruppen. Det är även viktigt att det finns
möjlighet att kontrollera uppgifter innan godkännande för att minimera risken att det blir fel.

4.2.5.

För personer med nedsatt handfunktion är placering och storlek på
knappar avgörande

För personer med nedsatt handfunktion är det framförallt viktigt med placering och storlek på
knappar. Knappar i applikationerna bör placeras så att det är lätta att nå och knapparnas
placering bör vara konsekvent så att användaren slipper förflytta sig över skärmen. Det bör
finnas plats mellan knapparna, om knapparna sitter för tätt finns risk att användaren trycker
på fel knappar. Flera testpersoner i målgruppen har påpekat att de önskar större symboler och
knappar för att de lättare ska kunna använda applikationerna. Större textfönster för inmatning
av information, exempelvis personnummer vid inloggning, har också efterfrågats av
målgruppen då det kan vara svårt att markera textrutor som är för små.
”Knapparna i nedre menyn sitter väldigt nära varandra och det är lätt att trycka fel.”
– Testperson med nedsatt handfunktion om applikationen SEQR.
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För personer med nedsatt handfunktion kan det vara svårt att använda betalapplikationer
som kräver att de skannar av en kod vid kassan. Detta eftersom det i vissa fall finns en rädsla
för att tappa mobiltelefonen.

4.2.6.

Personer över 75 år saknar möjlighet att förstora

Personer över 75 år som medverkat i studien har varit den målgrupp där betygen i varje
delmoment varit bland de lägsta. En förklaring till detta kan vara ovana hos målgruppen samt
en minskad synförmåga som påverkar användningen av mobila applikationer. För att
underlätta användningen önskas därför större knappar och text samt bättre färgsättning i
applikationerna.
"Det var starkare färg men bokstäverna smälter ihop" – Äldre testperson om
Swedbanks applikation.
Målgruppen anser generellt att det är för liten text i de testade applikationerna. De saknar
därför möjligheten att förstora innehållet, på samma sätt som de kan förstora exempelvis
webbsidor på surfplattan. Några testpersoner i målgruppen har påpekat att de önskar
tydligare instruktioner för hur de ska gå tillväga för att utföra olika ärenden.
”Svårt att se då texten är liten. Det går inte att förstora.” – Äldre testperson om
Handelsbankens applikation.
Ett problem som påpekas av målgruppen är att information sprids ut och placeras långt ifrån
varandra, exempelvis vid kontroll av saldo då texten ”saldo” står på enda kanten av skärmen
medan summan står på andra kanten, se exempel i Figur 3. Målgruppen önskar istället att
informationen tydligt ska vara sammanhängande.
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Figur 3. I exempelvis ICA Bankens mobilapplikation är informationen uppdelad längst kanterna
vilket försvårar för personer över 75 år

Personer i målgruppen har anmärkt på ordvalen i olika applikationer i studien och anser att
det är viktigt att ordval och begrepp är tydliga.
”Applikationen innehåller svåra ord som jag inte förstår.” – Äldre testperson om
applikationen SEQR.
”Hade velat att det stod saldo istället för kontoutdrag.” – Äldre testperson om
Skandiabankens applikationen.
Ord som testpersoner har reagerat på är bland annat ”skanna” och ”kontoutdrag”.

4.3.

Bankapplikationer

Majoriteten av bankapplikationerna får relativt höga betyg i användartesterna. Resultaten är
dock lägre jämfört med testerna som genomfördes under hösten 2014 och det är framförallt
Skandiabanken och Swedbank som nu får lägre betyg, samtidigt som SEB:s betyg ökar och nu
är skillnaden till de andra bankapplikationerna marginell. Tabell 6 nedan presenterar
testpersonernas uppfattning av momenten ”inloggning”, ”överföring till eget konto”,
”överföring till annans konto”, ”betala räkningar” och ”saldo/kontohistorik” per
bankapplikation.
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Tabell 6. Genomsnittsbetyg per delmoment per bankapplikation
Inloggning

Överföring
eget konto

Överföring
annans
konto

Betala
räkning

Saldo/
historik

Genomsnitt

Handelsbanken

4,1

4,1

3,7

4,1

4,1

4,0

Nordea

4,4

3,9

3,9

3,3

4

3,9

ICA Banken

4,2

3,7

3,7

3,9

3,9

3,9

Skandiabanken

4,4

3,6

3,5

3,5

3,9

3,8

4

3,6

3,6

3,5

3,9

3,7

SEB

4,4

3,4

3,3

3,4

3,6

3,6

Länsförsäkringar

4,7

4,3

4,1

3,0

4,4

4,0

Swedbank

I efterföljande kapitel presenteras resultaten per bankapplikation.

4.3.1.

Handelsbanken

Handelsbankens bankapplikation får högst genomsnittsbetyg och sammantaget är
användarna mycket nöjda med applikationen. Samtliga målgrupper upplever att momenten
oftast går snabbt att genomföra samtidigt som applikationen är logisk och enkel att förstå.
Handelsbanken har före färdigställande av denna rapport åtgärdat det moment som fått lägst
betyg: överföringar till konton utanför banken, som försvårats av att nya mottagarkonton inte
kunnat läggas till i applikationen utan har behövt göras via internetbanken.
Precis som för två år sedan är det möjligt att logga in i Handelsbankens applikation genom en
fyrsiffrig PIN-kod samt med Mobilt BankID. I undersökningen som genomfördes för två år
sedan genomfördes inloggningsmomentet med PIN-koden. I denna studie genomfördes
inloggningen istället genom Mobilt BankID för att öka jämförbarheten med andra
bankapplikationer. Det är därför svårt att jämföra resultaten för inloggningsmomentet över
tid. Generellt upplevs inloggningsmomentet med Mobilt BankID som enkelt och intuitivt.
Testpersonerna uppskattar också att applikationen, till skillnad från andra bankapplikationer,
ändrar till år ”1989” när personen skriver ”89” istället för att det kommer ett felmeddelande.
Som nämnts tidigare är det möjligt att logga in på Handelsbankens mobilapplikation genom
att endast uppge en fyrsiffrig kod vilket medfört att säkerheten lösts genom att man inte kan
lägga till nya mottagare direkt i applikationen, utan nya mottagare kan endast läggas till i
internetbanken. Detta gör det möjligt för användarna att genomföra överföring till annans
konto utan att signera, vilket gör att antalet steg för att genomföra delmomentet reduceras.
Detta kritiseras dock av många testpersoner då de anser att det begränsar möjligheten att
använda enbart applikationen för alla sina bankärenden. Innan denna rapports färdigställande
ändrade Handelsbanken detta och det är nu möjligt att lägga till nya mottagare direkt i
applikationen.
Alla användare kunde genomföra överföringar till både eget och andras konton utan större
problem. Förbättringsförslag som vissa testpersoner hade var att i iPad-versionen av
applikationen bör Handelsbanken utnyttja ytan bättre då många upplevde att texten i
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applikationen var relativt liten samtidigt som stora delar av skärmens yta inte används, vilket
illustreras Figur 4 och av citatet nedan.
Figur 4. Användare önskar att skärmen ska nyttjas bättre i Handelsbankens iPad-applikation.

”All information är väldigt
i hoptryckt. Det finns
massor av plats som inte
utnyttjas.”

Att betala räkningar med Handelsbankens applikation upplevs generellt sett som enkelt, där
många testpersoner ansett att både rubrikord och övrig information varit väldigt tydlig. De
testpersoner som testat skanningsfunktionen är mycket positiva då Handelsbanken i sin
applikation använder sig av en kombination av vibration och visuell feedback som har visat sig
vara effektiv. När skanningsfunktionen läst av OCR nummer/belopp/mottagare vibrerar
enheten samtidigt som siffrorna markeras och blinkar till i grönt. Det ska dock poängteras att
testpersonerna gärna skulle sett ett större skanningsfönster då det anses underlätta
processen.
Applikationen är en av de testade applikationer som är mest kompatibla med skärmläsare.
Samtidigt är applikationen inte assisterande på samma sätt som andra bankapplikationer.
Detta kan exemplifieras med att för att blinda testpersoner ska kunna betala sina egna
räkningar måste de använda skanningsfunktionen i applikationen då de annars inte kan läsa av
informationen på räkningen. Applikationen ger via en ljudsignal en indikation på att OCRnumret och kontonumret har blivit registrerat via skanningen, men den ger ingen ljudsignal på
att beloppet är inläst, vilket gör det ytterst komplicerat för blinda testpersoner att veta om allt
är korrekt ifyllt. Dessutom är det problematiskt för användare som navigerar med hjälp av
skärmläsare att läsa av ett kontos saldo då skärmläsaren läser upp kontonummer och saldo i
en rad. Det är då svårt att särskilja de två olika uppgifterna åt.

4.3.2.

Nordea

Nordeas bankapplikation anses vara bra då det finns en logik som många uppskattar.
Testpersonerna var dock relativt negativa till de visuella bitarna av applikationen. Därutöver är
stora delar av applikationen inte kompatibel med skärmläsare vilket innebar att blinda
testpersoner inte kan genomföra testerna alls.
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Generellt sätt upplevde testpersonerna inga större problem i inloggningsmomentet i Nordeas
applikation. Många irriterade sig dock på att applikationen inte själv ändrade till ”1989” när de
skrev ”89”, istället resulterade inmatningen i ett felmeddelande. Detta borde enkelt kunna
lösas då andra bankapplikationer, exempelvis Handelsbanken, ger denna service. Samtidigt
bedöms detta inte vara ett allt för stort problem i längden då det är möjligt att spara
användare i applikationen och därmed behöver testpersonen bara skriva in personnumret vid
första tillfället. De testpersoner som använt Nordeas applikation på en Android-enhet har
även reagerat på inloggningsmomentet, där väldigt stora delar av skärmen inte nyttjas.
Vissa testpersoner har regerat på applikationens namn då den på hemskärmen heter
mobilbanken istället för som alla andra bankapplikationer bankens namn. Detta illustreras i
Figur 5 nedan.
Figur 5. Användare har haft problem att lokalisera Nordeas appilkation på hemskärmen pga av
dess namn

Det övergripande första intrycket många testpersoner fick av Nordeas iPad applikation var att
applikationen hade vissa visuella begränsningar då färgerna ansågs flyta ihop med varandra,
den kändes ”blek” och texten ansågs ofta liten och svårläst. Några testpersoner reagerade
även på att mottagare inte var listade i bokstavsordning vid överföringar då det upplevdes
svårt att hitta rätt. Med det sagt så ansågs applikationen vara en bra grund då den i
inledningsfasen upplevdes som logiskt uppbyggt och det var enkelt att hitta det som söktes,
även om texten var i minsta laget.
Applikationen är inte anpassad för att blinda personer ska kunna använda den då centrala
menyer, exempelvis ”Översikt”, ”Överför till” och ”Betala”, inte är taggade för skärmläsaren.
Baserat på detta resultat kunde ytterst få moment i Nordeas applikation genomföras av blinda
testpersoner. När skärmläsaren läser upp ett kontos saldo läses kontonummer och saldo upp i
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en rad vilket gör det svårt för användaren att uppfatta saldot. Dessutom läser skärmläsaren
upp summan ”1 129,18” som ”1,18”, skärmläsaren har inte möjlighet att uppfatta siffrorna
som står efter mellanrummet.
Många testpersoner reagerade på att de var tvungna att gå till menyn ”betala” för att
genomföra en överföring till ett konto utanför banken. Förfarandet ansågs inte logiskt enligt
testpersonerna då det var en överföring som skulle genomföras. Vidare upplevde många
testpersoner att det används allt för många förkortningar i applikationen, exempelvis
förkortas plusgiro med PG och bankgiro med BG, vilket var begrepp som många testpersoner
inte var bekanta med.

4.3.3.

Swedbank

Testpersonerna upplever att Swedbanks bankapplikation är rörig då den innehåller en stor
mängd information som testpersonerna inte är intresserade av när de använder en
bankapplikation. Därutöver anser man att färgsättningen bör ses över i vissa menyer,
testpersonerna upplever det svårt att särskilja mellan rullgardinsmenyer och applikationens
bakgrund då färgerna är desamma. Testpersonerna uppskattar dock hur Swedbank har valt
att samla informationen i momenten överföringar och betalningar på ett lättöverskådligt sätt.
Samtliga målgrupper anser att strukturen i applikationen är bra, då den är tydlig och enkel att
följa. Applikationen innehåller dock relativt mycket information och många testpersoner som
är i behov av enkelt och avskalat gränssnitt upplever att mängden information blir
överväldigande. Exempelvis får användaren på första sidan information om bankens
dagsaktuella räntor, dagens börsutveckling samt viss reklam för bankens andra tjänster.
Många av testpersonerna anser att en bankapplikation bör vara en form av avskalad
internetbank där de mest grundläggande tjänsterna kan utföras och där en av de viktigaste
funktionerna är möjligheten att få saldoinformation även utanför hemmet. Utifrån detta
resonemang är det därför förståligt att Swedbanks applikation anses ha allt för mycket
information. Det som beskrivs ovan upplevdes även av en testperson som beskrev som såhär:
”Väldigt rörigt. Det här med lån är man ju inte intresserad av om man ska kolla
kontot”
Placeringen av menyn för bland annat ”överföringar” och ”betala räkningar” upplevs som
svårlokaliserad av testpersoner ur flera målgrupper. För närvarande är menyn placerad nedre
kanten på skärmen. Testpersonerna menar att denna typ av information i andra sammanhang
oftast är placerad antingen högst upp på sidan eller i en meny till vänster på sidan. Vidare är
det svårt att fylla i datum på överföringar och betalningar, då några testpersoner har problem
med rullistan som används för ändamålet. Applikationen är till viss del inte heller kompatibel
med skärmläsaren, och det är därmed inte möjligt för de blinda testpersonerna att genomföra
momenten överföringar eller betala räkningar. När skärmläsaren ska läsa av ett kontos saldo
haranvändaren svårt att uppfatta saldo eftersom kontonummer och saldo läses upp utan
mellanrum. Däremot är det möjligt att uppfatta kontohistoriken.
Många testpersoner visar stor uppskattning för hur Swedbank har valt att samla
informationen i förfarandet för överföringar och betalningar. Istället för att sprida ut
informationen över hela sidan som många andra bankapplikationer gör, har Swedbank skapat
en meny som samlar den nödvändiga informationen på en yta av ungefär halva surfplattan
vilket ger testpersonerna en överblick över all information.
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I den ovan nämnda menyn upplever dock många testpersoner, framförallt de med någon form
av synnedsättning, att det är svårt att ta till sig informationen då texten är liten samtidigt som
färgerna i applikationen upplevs ”flyta samman” (se Figur 6 nedan).
Figur 6. Testpersoner önskar bättre och mer kontrasterande färgsättning i applikationen.

Det testpersonerna menar är att nästan hela menyn består av olika gråa nyanser som är
mycket svåra att särskilja vid viss synnedsättning. Detta gäller framförallt rullgardinsmenyerna
”från konto” och ”till konto” som består med samma gråa nyas som bakgrunden.
Testpersonerna efterfrågar i detta sammanhang även en tydligare vägledning för användaren
till nästa steg i momentet, detta skulle exempelvis kunna ske genom att momentet lyses upp
på något sätt eller att det automatiskt öppnas när det tidigare momentet är avslutat.

4.3.4.

SEB

Precis som vid förra undersökningen av bankapplikationernas tillgänglighet upplevs SEB
applikation vara den applikation som är minst tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning och för äldre bland bankapplikationerna i studien, då den inte upplevs
lika intuitiv som övriga. Samtidigt är skillnaderna till de andra bankapplikationerna numer
marginell och logiken i applikationen bedöms också vara något som användaren över tid blir
van vid men finner svår vid första användningstillfället.
SEB:s applikation skiljer sig åt från många av de andra bankapplikationerna då användaren
genomför överföringar och betalningar i samma fönster, vilket SEB kallar ”nytt uppdrag”. De
testpersoner som tidigare aldrig använt applikationen hade ofta svårt att lokalisera hur de
skulle genomföra momentet första gången. När testpersonen insett hur applikationen
fungerar, antingen via många olika försök eller med hjälp från testledaren, är detta dock inget
problem, även om många fortfarande anser att det borde ges bättre instruktioner.
Testpersonerna medger att tillvägagångsättet möjligtvis är något man lär sig vid mer
omfattande användning, men många av testpersonerna med kognitiv funktionsnedsättning
har svårt med minnet och menar på att de skulle ha svårt att använda SEB:s applikation även i
det långa loppet då de helt enkelt inte skulle minnas alla steg i förfarandet.
I själva fönstret ”nytt uppdrag” upplever testpersonerna att den vita bakgrundsfärgen lätt
flyter ihop med den ljusblåa färgen i respektive informationsruta. Användarna skulle också
gärna se att applikationen själv går vidare till nästa steg när exempelvis mottagarkonto är ifyllt
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istället för att användaren själv måste trycka på knappen ”Klar” (som också upplevs något
konstigt placerad, de skulle sitta 5-6 cm längde ned, enligt testpersonerna). Precis som vid
förra utvärderingen upplever många testpersoner att det krävs väldigt många steg för att
genomföra betalningar eller överföringar till andras konton i SEB:s applikation. Framförallt
kritiseras momentet där betalningar och överföringar läggs i en lista och som flaggas med en
liten röd ”notifieringssymbol” (se Figur 7). Där användaren måste förstå att denne ska gå in för
att godkänna betalningen. Testpersonerna skulle gärna se att detta snarare skedde
automatiskt efter respektive räkning/överföring.
Figur 7. Testpersonerna önskar tydligare återkoppling och vägledning vid godkännande av
betalning.

”För många steg.
Att man sparar
uppdraget och
inte kan skicka
direkt kändes inte
helt logiskt.”

De testpersoner som är vana vid applikationen uppskattar det snabbkommando som SEB
utvecklat för att göra överföringsmomentet mellan egna konton i banken enklare. Direkt från
förstasidan kan användaren på ett mycket enkelt sätt flytta pengar mellan konton i banken.
För de testpersoner som kände till tillvägagångssättet var det något som verkligen
uppskattades jämfört med det relativt krångliga tillvägagångsättet som beskrivs ovan.
Stelacon noterar även att applikationen numer, jämfört med tidigare test, är kompatibel med
skärmläsare, vilket är mycket positivt. De blinda testpersoner som testade applikationen
kunde med viss hjälp genomföra överföringar till egna och andras konton och bedömde att
med större vana skulle de kunna använda applikationen helt själv. Till skillnad mot flera av de
andra testade bankapplikationerna är det enkelt att uppfatta kontots saldo då skärmläsaren
läser upp ”Privatkonto, saldo 200 kronor, kontonummer xxx”. Kontots namn, saldo och
kontonummer läses upp separat och skärmläsaren säger mer än vad som visas på skärmen.
Det finns dock fortfarande bitar som gör att blinda testpersoner inte kan använda alla
grundläggande funktioner SEB:s bankapplikation. Exempelvis är det inte möjligt att betala
räkningar då skanningsfunktionen i dagsläget inte ger användaren en auditiv återkoppling,
som blinda behöver, för att förstå att informationen lästs in.

4.3.5.

Skandiabanken

Skandiabanken är en av de applikationer som användarna upplever försämrats sedan den
förra genomgången. Applikationen upplevs fortfarande av många som enkel och intuitiv, men
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samtidigt kan blinda testpersoner numer inte alls använda applikationen vilket drastiskt
minskar tillgängligheten hos applikationen.
Vid inloggning på Skandiabanken bankapplikation kommer användaren först till en sida där
användaren väljer att komma i kontakt med banken, hitta bankkontor, lokalisera
uttagsautomat eller logga in på applikationen. Vid valet att logga in blir användaren direkt
vidarekopplad till Mobilt BankID och har därmed ingen möjlighet att ändra
inloggningsuppgifter. Detta fenomen är något som många av testpersonerna reagerat på som
något negativt då de gärna vill se att det är deras egna inloggningsuppgifter som används.
När användaren väl blivit inloggad ser startsidan ut som på bilden nedan, se Figur 8. Många
personer med kognitiv funktionsnedsättning upplever att förstasidan är rörig med exempelvis
flera olika menyer för överföring samt en bakgrundsbild bestående av ett antal löv som enligt
testpersonerna påverkar koncentrationsförmågan.
Skandiabankens applikation har stora siffror som används vid ifyllandet av bland annat datum,
belopp och kontonummer. En anledning till de stora siffrorna är att det vid testtillfället inte
fanns någon applikationen utvecklad för iPad, istället har iPhone-applikationen använts, vilket
gör att applikationen tycks utdragen med stora och tydliga bokstäver och siffror. Storleken på
siffrorna är testpersonerna tudelade om. Vissa anser att det är bra och smidigt med stora och
tydliga siffror medan andra anser att de är för stora och påverkar överblicken av applikationen
negativt. Testpersonerna med rörelsenedsättning anser att det är positivt att applikationen
har stora siffror och de genomför samtliga moment som berör användning obehindrat.
Vid undersökningen år 2014 var Skandiabanken en av de få banker där blinda kunde
genomföra alla moment i testerna. Numer är det tyvärr inte möjligt för blinda att använda
applikationen. I Skandiabankens applikation finns de två funktionerna ”Snabbfunktioner” och
”Överföra” i huvudmenyn (se Figur 8 nedan). Vid användning av skärmläsare markeras de båda
funktionerna som en och samma knapp, vilket gör att när skärmläsaren används är det
omöjligt att gå vidare till respektive länk. Dessutom läser skärmläsaren upp saldo och
kontonummer utan paus vilket gör det svårt för användaren att uppfatta saldot.
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Figur 8. Flera funktioner i samma knapp gör det omöjligt för personer som navigerar med hjälp av
skärmläsare att använda Skandiabankens applikation.

En Testperson med färgblindhet reagerade på att färgen i skanningsfunktionen, som ska
indikera att momentet inte är slutfört, är rödrosa vilket testpersonen inte kunde se på ett
tydligt sätt och därmed inte förstod den information som applikationen ville förmedla. Enligt
testpersonen borde färgen vara tydligare och anpassas efter färgblinda som är en stor del av
befolkningen.

4.3.6.

ICA Banken

Det första intrycket som många testpersoner fick av ICA Bankens applikation var positivt.
Testpersonerna uppskattade bankens färgsättning som ansågs ge god vägledning i hur olika
moment skulle genomföras. Banken bör fundera på sin meny som många testpersoner hade
svårt att lokalisera och de olika alternativen i menyn ansågs allt för många, vilket drog ned
betyget.
Många testpersoner är generellt sett positiva till ICA bankens bankapplikation. Testpersonerna
ansåg att färgerna (grått och rött) gav god kontrast samtidigt som designen ansågs avskalad
och enkel att förstå. Precis som i Nordeas applikation var det dock en del som irriterade sig på
att applikationen inte ändrade till ”1989” när de skrev ”89”.
Många testpersoner reagerade på att det i iPad-applikationen var komplicerat att lokalisera
menyn, de ansåg inte att det var allmän kännedom att veta att den finns lokaliserad till
vänster genom att användaren bläddrar fram den. Istället ansåg testpersonerna att den borde
ligga fast till vänster, precis som den gör i ICA bankens Android-applikation. Än en gång ska det
dock nämnas att detta enbart sågs som ett problem när man använder applikationen för
första gången. Vissa testpersoner ansåg också att ICA borde försöka nyttja ytan i applikationen
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bättre då många upplevde arbetsytan endast tar upp en tredjedel av skärmen samtidigt som
texten i många fall upplevdes som liten.
När testpersonerna skulle genomföra en överföring och var tvungna att lägga till ett nytt
kontonummer i applikationen hade många svårt att förstå hur de skulle gå till väga. Högst upp
i det högra hörnet finns det ett plustecken som användaren ska trycka på, men det saknas
rubriker eller annan indikation som vägleder användarna (se Figur 9 nedan).
Figur 9. Testpersoner upplever att det är otydligt att de ska trycka på pluset för att lägga till nytt
kontonummer.

Något som testpersonerna ansåg mycket positivt var att när personen tryckte på en länk
ändrade den färg till en mörkare grå innan man kom till nästa sida, vilket indikerade för
testpersonen att knapptryckningen hade varit framgångsrik. Denna funktion var mycket
uppskattad, framförallt hos äldre personer och personer med nedsatt handfunktion.
En negativ aspekt med applikationen var skanningsfunktionen som används för att läsa in
räkningar. För att starta funktionen ska användaren trycka på en knapp där testpersonerna
upplever att färgen signalerar att knapp är ur funktionen och att användaren måste göra
något för att få den i funktion, se Figur 10.
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Figur 10. Färgen på knappen ”Läs in räkning” signalerar att knappen är ur funktion enligt flera
testpersoner.

Vidare efterfrågar testpersonerna en auditiv återkoppling vid användande av
skanningsfunktionen. I dagsläget upplever många det svårt att veta om informationen har
lästs in eller inte.

4.3.7.

Länsförsäkringar

Länsförsäkringars applikation upplevdes som en av de enklare applikationerna att använda.
Generellt upplevs applikationen tydlig på grund av den avskalade designen. Detta speglar sig i
betygen där Länsförsäkringar ligger i toppen av listan. Det finns fortfarande
förbättringspotential i applikationen och åtgärder som kan förenkla för många användare.
Testpersonerna upplevde generellt inloggning på länsförsäkringars bankapplikation som enkel
och att all nödvändig information fanns tillgänglig på startsidan. Flera testpersoner noterade
däremot att inloggningen inte startade då de tryckte ”klar” på tangentbordet. För att logga in
var de även tvungna att trycka på ”logga in”-knappen i applikationen vilket upplevdes som ett
onödigt steg.
Vid överföring mellan egna konton var det flera testpersoner som fastnade på val av dag för
överföringen. I fältet för datum är snarast förifyllt, dock med en färg som har låg kontrast mot
bakgrunden. Flera personer såg inte att det stod någonting i fältet och andra reagerade på
begreppet ”snarast”. En testperson ansåg att ”omgående” vore ett tydligare ordval. När
testpersonerna valde datum för överföring öppnades en lista där det är möjligt att rotera
dagar, månader och år, se figur 11. Flera testpersoner uppgav att det varit enklare om de fick
välja datum i en kalender istället.
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Figur 11. Val av datum för överföring görs i en lista längst ner på skärmen.

Vissa personer som navigerar i applikationen med hjälp av skärmläsare reagerade på att
skärmläsaren läser upp ”konto, till”. Dessa personer hade istället föredragit att den läste upp
”välj vilket konto”. Vid överföringar läser skärmläsaren upp fälten under ”stående överföring”
även om stående överföring inte är aktiverat. Om stående överföring inte är aktiverat syns
inte dessa fält på skärmen, se figur 12. För personer som navigerar i applikationen med hjälp
av skärmläsare upplevdes det även problematiskt att belopp och datum är i en tabell då det
innebär att skärmläsaren läser upp de olika cellerna i ordningen: ”belopp”, ”datum”, ”0,00”
och ”2016-07-01”. Det vore enklare enligt testpersonerna om ”belopp” läses upp innan
beloppet, det vill säga ”0,00” och ”datum” innan ”2016-07-01”.
Figur 12. När stående överföring inte ör aktiverat syns inte alternativen men dessa läses upp
av skärmläsare

När användaren lägger till en ny mottagare är det viktigt att kontonummer skrivs in korrekt i
fältet. Skrivs ett bindestreck i kontonumret får användaren ett felmeddelande om felaktigt
kontonummer. Flera testpersoner anser att applikationen bör klara av att hantera ett
bindestreck och redigera bort onödiga tecken, detta framförallt eftersom många räkningar
ofta innehåller den typen av information. Något som uppskattas av testpersonerna är att
applikationen automatiskt visar vilken bank som överföringen kommer att skickas till. Detta
känns säkert enligt testpersonerna.
När användaren fyller i information i de olika fälten i applikationen hoppar inte pekaren vidare
till nästa fält automatiskt, istället måste användaren varje gång trycka på ett nytt fält. Flera

35 (49)

testpersoner anser att detta borde ske automatiskt och att det manuella tryckandet blir ett
irritationsmoment.
Testpersonerna uppskattar möjligheten att skanna en räkning istället för att skriva in alla
uppgifter manuellt. Information om hur skanningen ska gå till missades av de flesta
testpersoner vilket ledde till att flera testpersoner hade problem med att veta hur de skulle gå
tillväga första gången de skannade en räkning. En testperson föreslog mer utförlig information
de första gångerna en person använder applikationen. En ytterligare negativ aspekt vid
skanning av räkningar var att skanningsfönstret upplevdes som liten och att det därför var
svårt för flera testpersoner att hitta uppgifterna på räkningen, se figur 13. Då uppgifterna som
efterfrågas är placerade på flera ställen på räkningen så var det också flera testpersoner som
försöka skanna uppgifterna på fel ställe.
Figur 13. Skanningsfunktionen på Länsförsäkringars applikation

När en räkning skrivs in manuellt i applikationen ska användaren skriva kontonummer med
bindestreck, till skillnad från kontonummer vid överföring där bindestrecket inte fick
inkluderas. Detta gjorde flera testpersoner förvirrade och det framkom önskemål om att det
skulle vara samma regler vid alla typer av överföringar.
Alla testpersoner hade enkelt att hitta saldo och historik för konton i applikationen. Några
önskade att de kunde filtrera resultatet på sökord eller perioder vilket inte är möjligt i
dagsläget. Vissa upplevde också att informationen är placerad långt ut på höger- respektive
vänsterkanten vilken gjorde det svårt att läsa av.
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4.4.

Betalapplikationer

Testpersonerna upplever generellt att betalapplikationerna är väldigt lätta att använda. Det
finns ingen stor skillnad mellan de olika målgrupperna utan alla anser att applikationerna är
enkla att använda. Tabell 7 nedan presenterar testpersonernas uppfattning av momenten
”inloggning”, ”överföring till annans konto”, ”köp i butik” och ”saldo/kontohistorik” per
betalapplikation. I efterföljande avsnitt förklarar vi mer ingående vad som ligger bakom
testpersonernas uppfattning av betalapplikationerna.
Tabell 7. Genomsnittsbetyg per delmoment och betalapplikation.
Inloggning

Överföring
annans konto

Köp i
butik

Saldo/historik

Genomsnittsbetyg

SEQR

4,7

4,5

4,6

ICA Handla

4,2

4,2

Swish

4,3

3,7

4,0

WyWallet

3,8

3,5

3,7

4.4.1.

ICA Handla

Förfarandet att genomföra ett köp i butik med ICA Handla ansåg alla testpersoner som enkelt.
Givet applikationens namn och hur den presenteras anser dock användarna att funktionerna i
applikationen bör skalas ned till att just fokusera på köpmomentet och funktioner som recept,
timer, notiser och matkasse kan finnas i en annan applikation eller via nätet.
Alla testpersoner uppskattade ICA Handla och möjligheten att betala sina inköp med en
applikation istället för med visakort eller kontanter. Mobilen är något de alltid har med sig,
och den här typen av applikation skulle innebära att de i framtiden kan lämna plånboken
hemma, vilket testpersonerna skulle uppskatta.
Att genomföra ett köp i butik med ICA Handla ansåg alla testpersoner, ur alla målgrupper, som
enkelt, efter att de själva studerat applikationen någon eller några minuter. I de fall det
behövdes var också någon ur personalen tillräckligt kunnig och kunde instruera testpersonen
hur denne skulle gå till väga.
Nästintill alla testpersoner reagerade dock på applikationens struktur där användaren var
tvungen att leta för att komma till själva betalningsmomentet. Det som användaren först
möter är istället ICA:s receptbank. I en applikation som syftar till att användaren ska betala
med den borde just betalningsfunktionaliteten vara mer central i applikationen. En testperson
uttryckte sig på följande sätt:
”Hade velat ha möjlighet att komma till betalningsmomentet direkt på första sidan
på applikationen. Jobbigt att klicka igenom alla steg för att komma till betalningen i
butiken. Jag trodde ändå att det var en betalapplikation."
De funktioner som testpersonerna ifrågasatte var recepten, timern, möjligheten till notiser
(eftersom det också fanns en funktion för matlista) samt möjligheterna att nå ICA:s matkasse
via applikationen. Vissa testpersoner menade att det möjligtvis fanns personer som
efterfrågade dessa funktioner, men då borde de ha en mindre central plats i applikationen.
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Dessutom framkom synpunkter på att användaren måste vara stadig på handen för att ha
möjlighet att scanna av QR-koden som är placerad vid kassan. Möjligen skulle det underlätta
om användaren kunde lägga mobiltelefonen mot en yta eller ställning istället.

4.4.2.

SEQR

SEQR är den applikation som testpersonerna anser är enklast att använda och därmed har gett
högst genomsnittsbetyg av alla applikationer i testet. Alla målgrupper ger mycket höga
genomsnittsbetyg till applikationen. Testpersonerna uppskattar framförallt applikationens
tydliga och mycket enkla struktur. Applikationen innehåller begränsat med information, men
den information som finns är tydlig. Samtidigt är det enkelt att genomföra alla steg.
Kommentarerna från testpersonerna efter att de använt applikationen liknar i stor
utsträckning nedanstående citat:
”Hur bra som helst. Jag kommer skaffa den”.
Det användarna uppskattade med applikationen var hur avskalad, enkelt strukturerad och
tydlig den var. Jämfört med ICA Handla består även köpmomentet av färre steg vilket många
uppskattade. Utöver grundfunktionen, att betala, gillande testpersonerna även applikationens
kvittofunktion samt funktionen som ger användaren möjlighet att se hur mycket som
spenderats per dag. De synsvaga testpersonerna ansåg dock att texten var något för liten,
framförallt i kvittofunktionen. Det var även testpersoner som reagerade på att ordvalen i
applikationen var svåra att förstå.
En person med nedsatt handfunktion noterade också att, precis som ICA Handla, så kräver
SEQR att användaren är stadig på handen. Äldre personer kan därför uppleva vissa problem i
själva användandet. En av testpersonerna föreslog därför en lösning där användaren kan lägga
mobilen ned för att läsa av koden.
Som nämnts så fick SEQR mycket höga genomsnittsbetyg från testpersonerna både vid detta
test och vid testerna för två år sedan. För två år sedan var det dock få testpersoner som var
intresserade av att använda SEQR efter testet. Detta berodde till stor del på att SEQR endast
fungerade om personen tecknade ett fakturakonto med kredit hos företaget Collector, vilket
ingen av testpersonerna var intresserade av. Detta har nu SEQR ändrat och det är nu istället
möjligt att även koppla sitt kontokort till applikationen. Förändringen påverkade många
testpersoner och som nämnts tidigare var merparten intresserade av att börja använda
applikationen efter testet.

4.4.3.

WyWallet

WyWallet är den applikation som förändrats mest i sitt användargränssnitt sedan förra
studien. Förändringarna mottas positivt av användarna som anser att applikationen numer är
lättare att använda, samtidigt finns det fortfarande aspekter i applikationen som kan
förbättras för att göra en den än mer tillgänglig för målgrupperna.
Testpersonerna uppskattar WyWallets nya användargränssnitt och upplever att de överlag är
enkelt och tydligt att använda den nya, mer avskalade strukturen. Utöver det avskalade
gränssnittet nämndes även den nya färgsättningen som fördelaktig då den hjälper användaren
till hur applikationen ska användas och vilka funktioner som finns.
Det finns dock fortfarande viss förbättringspotential. Exempelvis önskar många användare
tydligare texter. En testperson föreslog att detta troligtvis skulle avhjälpas genom någon form
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av fetmarkerad text för att underlätta läsandet. Vägledningen till att lokalisera
betalningshistoriken är också något som användarna vill se förbättringar i.
Det har även uppstått ett antal situationer där applikationen inte fungerat helt optimalt för
användarna. Vid ett tillfälle försökte exempelvis en testperson skicka pengar till en mottagare
som inte har konto hos WyWallet Istället för att få någon form av information om att
mottagaren i fråga inte har WyWallet stod det enbart att numret är "felaktigt". Den typen av
information skulle troligtvis förvirra många personer, framförallt användare med olika former
av kognitiva funktionsnedsättningar då dessa är i stort behov av tydlig felmeddelanden eller
annan återkoppling samt struktur.
Vidare har det även varit problem i överföringsmomentet med Samsungmobiler. När
testpersonen är inne på överföringsmomentet så täcker knappsatsen applikationens knapp
"bekräfta", samtidigt som det varken finns någon möjlighet att trycka bort knappsatsen eller
att scrolla ned i applikationen, vilket inneburit att många testpersoner fastnat i momentet och
behövt hjälp av testledaren. Detta problem har inte uppstått på iPhone då det där är möjligt
att scrolla ned och nå knappen ”bekräfta” och därmed avsluta momentet.

4.4.4.

Swish

Testpersonerna var sammantaget nöjda med applikationen Swish. Många testpersoner tyckte
att grundidén att kunna föra över pengar till olika banker på ett snabbt och smidigt sätt är bra,
då det med andra överföringssätt kan ta ett par dagar innan pengarna finns på kontot.
Många testpersoner uppskattar Swish då den till stor del är avskalad och enkel att använda
samtidigt som stegen oftast är intuitivt utformade. Testpersonernas uppfattning
sammanfattas väl av följande citat:
”Gillar grafiken, att hitta är lätt. Känns som om det är lugnt och harmoniskt att hålla
på med applikationen.”
Testpersonerna uppskattade även färgsättningen i applikationen, exempelvis att det är rött
och svart för ut- och inbetalningar.
Applikationen är dock inte helt kompatibel med skärmläsaren, vilket begränsar blindas
användning av applikationen. Istället för att ge användaren information om en viss funktions
namn, exempelvis läsa upp ”betala” så läses funktionens länknamn upp, vilket kan vara i stil
med ”newhumu3mper168g@2x-knapp”, vilket användaren inte har möjlighet att förstå.
Vidare har testpersonerna upplevt liknande problematik som de upplevde i applikationen
WyWallet. När testpersonen är inne på överföringsmomentet så täcker knappsatsen knappen
"bekräfta", samtidigt som inte finns någon möjlighet att trycka bort knappsatsen, vilket
inneburit att några testpersoner fastnat i momentet och behövt hjälp.

39 (49)

5.

Förändringar jämfört med utvärderingen 2014

Teknikutvecklingen och kundernas efterfrågade funktionalitet i bank- och betalapplikationer
förändrats i snabb takt, vilket innebär att resultaten som beskrevs i utvärderingen från 2014
till viss del idag är inaktuella. I följande kapitel presenteras kortfattat vilka förändringar som
Stelacon observerat mellan de två utvärderingarna 2014 och 2015 gällande resultaten per
målgrupp och per applikation samt en ansats till att förklara dessa förändringar.
Det är viktigt att poängtera att metoden med användartester innebär att resultaten i
respektive studie är baserade på ett mindre antal personer ur respektive målgrupp som med
ett metodiskt tillvägagångsätt använt applikationen grundligt. Men, testpersonerna kan inte
ses som representanter för gruppen som helhet, utan enbart representanter för sig själva.
Därav kan skillnaderna i resultat mellan utvärderingarna bero på att olika testpersoner har
testat applikationerna i de två utvärderingarna. Givet vår kunskap om applikationerna som
testades både 2014 och 2015 kan vi dock härleda testpersonernas uppfattningar om
applikationerna till antingen förändringar i applikationen eller till olika testpersoner mellan de
två åren.
I Tabell 8 nedan visas det genomsnittliga resultatet per målgrupp både 2014 och 2015 samt en
kolumn som innehåller information förändringar av resultaten.
Tabell 8. Genomsnittsbetyg per målgrupp mellan de två utvärderingarna
Genomsnitts
2014

Genomsnittsbetyg
2015

Förändring mellan de
två studierna

Kognitiva
funktionsnedsättningar

3,9

4,1

↗

Blinda

3,0

2,4

↘

Synsvaga

3,9

3,9

→

Dyslexi

3,7

4,1

↗

Nedsatt handfunktion

3,8

4,1

↗

Äldre

4,3

3,6

↘

Grupp

Den grupp vars uppfattningar om applikationerna förändrats mest mellan de två
utvärderingarna är de äldre testpersonerna. Anledningen till detta tros vara att vi i
föreliggande utvärdering valde att begränsa gruppen från personer över 65 år till att endast
genomföra tester med personer över 75 år. Det visar att personer under 75 år inte upplever
bank- och betalapplikationer som svåra, men när man blir äldre än 75 så upplever man mer
problem med tjänsterna. Vi har framförallt funnit att vikten av stor textstorlek, tydliga
kontraster samt att testpersonerna har viss ovana vid nyare teknikrelaterade ord blir vanligare
när testpersonen blir äldre än 75 år.
Resultaten för blinda testpersoner har också blivit sämre mellan de två utvärderingarna. En av
anledningarna tros vara att de personer som deltog i utvärderingen 2014 var väldigt
mobilvana och vågade till stor del att utföra moment även om det fanns vissa begränsningar,
vilket skiljer sig från målgruppen 2015 där det varit en större spridning hos testpersonerna i
deras mobilvana. Det har sedan 2014 även skett stora förändringar för gruppen då både
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Handelsbanken och SEB till stor del har anpassat sina applikationer för skärmläsaren samtidigt
som Skandiabankens applikation numer inte alls går att använda för blinda personer.
Därutöver är även ICA Bankens applikation väl anpassad för skärmläsaren. Givet att
skärmläsaren fungerade på fler banker i detta test blev testpersonernas fokus inte
nödvändigtvis på den begränsade skärmläsarfunktionaliteten utan snarare på andra faktorer
såsom skanningsfunktionen, vilka begrepp som valts för respektive länk eller hur enkelt det
var att söka/flytta skärmläsaren i applikationen. De mer negativa resultaten reflekterar därför
snarare att det finns mer att göra för att applikationerna ska bli helt tillgängliga snarare än att
applikationerna nödvändigtvis blivit sämre. Stelacon bedömer att för blinda testpersoner har
applikationerna överlag faktiskt blivit bättre, även om det finns mer att göra.
De målgrupper vars resultat förbättrats mest är personer med dyslexi och personer med
nedsatt handfunktion. Förändringen är relativt liten och Stelacon har inte kunnat identifiera
några tydliga förändringar i applikationerna som driver den positiva resultatökningen. Vi
bedömer därför att den istället troligtvis beror att de testpersoner som deltog i årets studie
var mer vana vid bank- och betalapplikationer jämfört med år 2014 då många testpersoner vid
de testerna såg en bank- eller betalapplikation för första gången.
I Tabell 9 nedan presenteras genomsnittliga resultaten per applikation.
Tabell 9. Genomsnittsbetyg per applikation mellan de två utvärderingarna
Bank

Genomsnitts-betyg
2014

2015

Förändring
mellan de
två studierna

Stelacons bedömning av orsak

Handelsbanken

4,0

4,0

→

-

Nordea

3,9

3,9

→

-

Swedbank

4,3

3,7

↘

Förändrad målgrupp

SEB

3,2

3,6

↗

Tydligare information

Skandiabanken

4,2

3,8

↘

Inte kompatibel med skärmläsare

ICA Banken

-

3,9

-

-

ICA Handla

-

4,2

-

.

SEQR

4,7

4,7

→

-

WyWallet

3,2

3,7

↗

Förenklad och mer avskalad
struktur

Swish

4,1

4,0

↘

-

Resultaten per applikation mellan de två studierna är relativt jämna, även om vissa
applikationer sticker ut ur både negativ och positiv synvinkel. Mellan de två åren har många
bank- och betalapplikationer utvecklats i en positiv riktning, och Stelacons testledare kan se
klara förbättringar. Samtidigt så använder också fler personer bank- och betalapplikationer nu
jämfört med för två år sedan, vilket innebär att testpersonerna är mer medvetna om vilka
behov de har och förändringarna som skett har möjligtvis ännu inte tillfredsställt de krav som
dagens användare har.
De applikationer vars resultat förändrats mest beror på att de på ett eller annat sätt förändrat
applikationens kompabilitet till skärmläsaren, vilket gett stora resultatförändringar.
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6.

Slutsatser

Studien visar att det fortfarande finns ett antal brister och begränsningar i applikationerna
som behöver åtgärdas för att uppnå god tillgänglighet för alla. I följande kapitel återges olika
lärdomar som framkommit i studien gällande sådant som kan förbättras för att öka
tillgängligheten.
Kommentarerna testpersonerna lämnat under testerna har sammanfattats i en tabell som
återger de mest efterfrågade förbättringsområdena per målgrupp, se Tabell 10.
Tabell 10. Kravspecifikation – Önskade förbättringsåtgärder per målgrupp.

6.1.

Enkel vägledning och tydlig återkoppling förenklar användningen för alla

Gemensamt för alla testpersoner är att de efterfrågar enkel vägledning samt tydliga
bekräftelser och återkoppling gällande:




hur man ska genomföra specifika moment
var man ska trycka för att genomföra momentet samt
när momentet är genomfört

Detta kan exempelvis göras med tydliga färger som vägleder användaren (vilket ICA Banken
använder i sina länkar), tydliga ordval i rubriker och länkar och förstärkt återkoppling genom
flera sinnen (som Handelsbankens skanningsfunktion som använder sig av en kombination av
vibration och visuell feedback när en uppgift skannats). Färger, visuella effekter, ljud, tal och
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vibration kan förstärka vägledningen eller återkopplingen till användaren. Stelacon bedömer
att banker och andra utvecklare av betalapplikationer kan lära sig mycket av varandra när det
kommer till den här typen av vägledning och återkoppling till användaren.

6.2.

Kompatibilitet med skärmläsare är avgörande för att blinda ska kunna
använda applikationerna

Blinda användare upplever fortfarande hinder i användningen av bank- och betalapplikationer
och det visar på att applikationerna måste fortsätta utvecklas med blinda personers
användbarhet i fokus. Studien har bland annat visat att det förekommer problem med att
vissa applikationer inte är kompatibla med skärmläsare, att knappar och länkar inte är kodade
med deskriptiva namn och att det till och med förekommit att två separata knappar kodats
ihop som en knapp. I användartesterna lyfte testpersonerna även andra
tillgänglighetsaspekter, som att skanningsfunktionen skulle kunna ge återkoppling genom
vibration och tal, att knappsatsens placering skulle kunna vara standardiserad och att det
borde vara enkelt att söka/flytta skärmläsaren i applikationen.

6.3.

Utbildning i hur en applikation ska användas kan hjälpa många att komma
in i digitala lösningar

Många testpersoner ansåg att testerna var väldigt intressanta inte enbart för att de såg
möjligheter att påverka applikationernas utformning, men även för att testa olika
applikationer och genomföra moment som de inte tidigare gjort. Värt att notera är att flera
testpersoner uppgav att om de fick grundlig utbildning i hur en applikation ska användas skulle
de troligtvis kunna hantera ”hela” sin ekonomi genom vissa av applikationerna.

6.4.

Det är viktigt med god kontrast, möjlighet att förstora text och att
använda ett lättbegripligt språk

Resultaten indikerar att användare över 75 år upplever vissa svårigheter som yngre
pensionärer inte upplever. Det är framförallt applikationernas ofta något begränsade
textstorlek, otydliga kontraster samt användandet av, enligt testpersonerna, otydliga ord som
gör det svårt att utföra vissa moment där testpersonen vill vara säker på att allt är rätt. Bättre
kontraster och möjlighet att förstora text i applikationerna efterfrågas även av andra
målgrupper och skulle öka tillgängligheten för alla med allt från lätt till svår synnedsättning
samt de med dyslexi/ läs- och skrivsvårigheter. Likaså är användning av lättförståeliga ord och
symboler något som efterfrågas av många grupper av testanvändare och som hjälper alla
kunder.

6.5.

Avskalad information, intuitiva steg och stora knappar ökar
användbarheten för många

Studien visar att tillgängligheten ökar om informationen i applikationen är avskalad och att
kundresan innehållar intuitiva steg. Överlag upplever testpersonerna att just de mobila
betalapplikationerna är enkla att använda. SEQR anses vara mest användarvänlig då den har
begränsad informationsmängd och är tydlig och enkel, med stora knappar och intuitiva steg.
Testpersoner med rörelsenedsättning lyfter fram det positiva i att använda just mobila
betalapplikationer istället för kortbetalning vid köp i kassa. Då behöver de inte ta fram
kontokortet ur plånboken, vilket kan vara svårt för personer med nedsatt handfunktion.
Testpersonerna skulle dock föredra om det fanns möjlighet att lägga ned mobilen istället för
att hålla den stilla över läsaren, vilket kan vara svårt om handen exempelvis är skakig.
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6.6.

Små förändringar kan göra stor skillnad

Sammanfattningsvis kan konstateras att utvecklingen mot att fler bankärenden och
betalningar kan genomföras i smarta telefoner och surfplattor är positiv för många. Det är
emellertid viktigt att utvecklingen av dessa digitala lösningar inte exkluderar användare med
varierande funktionsförmågor och it-kunskaper. Det finns förbättringspotential och ofta är det
små förbättringar som kan göras för att förenkla användningen, såsom tydliga och logiska
rubriker, ordval och val av färger. Ibland krävs något mer omfattande förändringar, exempelvis
för att göra applikationen kompatibel med skärmläsare. Om såväl banker som andra
leverantörer av betaltjänster beaktar och involverar användare med olika funktionsförmågor
och it-kunskaper i utvecklingen av nya produkter och tjänster skulle deras behov kunna fångas
upp i ett tidigt stadium och bidra till med användbara lösningar för alla. Merparten av
bankerna uppger att de har ett samarbete med representanter för några av målgrupperna i
syfte att anpassa och utveckla internetbanken. Ett utökat samarbete gällande de mobila
applikationerna skulle sannolikt förbättra användbarheten av dessa ytterligare. Att
applikationerna vanligen redan är enklare och mer avskalade är en fördel. Men det krävs
fortfarande att utformningen av applikationerna är tillgänglig i alla avseenden.
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7.

Rekommendationer kring tillgänglighet

PTS har genomfört flertalet studier som syftar till att utvärdera tillgängligheten till
betaltjänster för personer med funktionsnedsättning och äldre. Studierna omfattar
uttagsautomater, mobila applikationer för betalning, bankernas internettjänster och
bankdosor. Till studierna har det även tagits fram tips och råd för att öka tillgängligheten.
Dessa tips och råd utgår från resultatet från studierna, men tar också hänsyn till svenska och
internationella standarder för tillgänglighet.
Läs mer om studierna med tillhörande tips och råd under denna länk:
http://www.pts.se/tillgangligabetaltjanster

7.1.

Tillgänglighet och Vägledningen för webbutveckling

Tillgänglighet är en fråga om mänskliga rättigheter. Regeringens funktionshinderspolitik
bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige
har anslutit sig till och förbundit sig att följa. En metod för att följa tillgänglighet är att följa
vägledningen för webbutveckling.
Vägledningen för webbutveckling är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med
webbplatser i offentlig sektor, men riktlinjerna lika relevanta för webbplatser i privat sektor.
Vägledningen innehåller tips om tillgänglighet, verktyg för att testa webbplatsers tillgänglighet
samt beskrivningar av användare med olika förutsättningar för att använda webben.
Den övergripande rekommendationen är att utgå från WCAG 2.0 nivå AA (Riktlinje 1). Då får
man ett webbinnehåll med bättre kvalitet, strukturen och koden förbättras samtidigt som fler
kunder och arbetstagare kan använda tjänsterna. Dessutom ökar sökbarheten.
De högst prioriterade riktlinjerna är:





Ge all information på begriplig svenska
Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för alla
Skriv tydliga och informativa rubriker
Koda rubriker på rätt sätt

Läs mer om tillgänglighet och Vägledningen för webbutveckling under denna länk:
http://webbriktlinjer.se/

7.2.

Användbarhet och användarcentrerat arbetssätt

Användbarhet handlar om att säkerställa att digitala plattformar, såsom webbplatser, system
och mobilapplikationer blir enkla att använda och leder till de effekter som användaren vill få
ut av dem.
Många brister i tillgänglighet och användbarhet är enkla att undvika om en bred
representation av användargrupper får komma till tals tidigt i utvecklingen. Det är ofta mindre
åtgärder som krävs för att göra digitala lösningar mer tillgängliga för fler målgrupper.
Dessutom blir effekten dubbelt positiv eftersom åtgärder för personer med
funktionsnedsättning, äldre och it-ovana personer ofta leder till förbättringar och förenklingar
för samtliga användare.
Läs mer om användbarhet och användarcentrerat arbetssätt under denna länk:
http://webbriktlinjer.se/startsida/anvandbarhet-och-anvandarcentrerat-arbetssatt/
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8.

Bilaga

8.1.
8.1.1.

Diskussionsguide användartester mobila betalningsapplikationer
Introduktion

(4 min)

Välkommen hit. Tack för att du tagit dig tid att komma. Mitt namn är _____. Det här är
__________. Vi arbetar på ett marknadsundersökningsföretag som heter AB Stelacon.
Vi genomför det här uppdraget åt Post- och telestyrelsen. Målet med de här
användartesterna är att testa hur väl olika betalningsapplikationer till smarta telefoner
fungerar.
Genom att genomföra detta test vill vi få en inblick i hur väl applikationerna från olika
banker är anpassade för vissa grupper i samhället.
Användartester är en kvalitativ undersökningsmetod som kan genomföras individuellt med
en testperson eller i grupp med fyra till sex testpersoner. Syftet med användartester är att
utvärdera en produkt genom att belysa användarnas attityder, beteenden och åsikter.
Testet varar i ca 1 timme. Vi kommer att gå igenom ledladdning, installation samt ett antal
betalningsförfaranden. Vi vill att du berättar för oss vad du gjort och vilka potentiella
problem du haft när du utfört uppgiften. Vi kommer också att efter varje moment ställa
några uppföljande frågor.
Målgrupp för undersökningen är personer som är synskadade, personer med kognitivt
funktionsnedsättning, personer med läs- och skrivsvårigheter, personer med
rörelsenedsättning samt äldre personer. Vi kommer att genomföra ca 100 användartester.
Vår roll är att ställa frågor och lyssna. Vi är inte experter. Vi är opartiska. Vi är intresserade
av att höra din åsikt.
Det finns inga åsikter, attityder eller föreställningar som är rätt eller fel. Det är De mobila
betalningslösningarna vi testar, inte er.
En rapport kommer att skrivas baserad på användartesterna. Alla deltagare kommer att
vara anonyma, dvs. era namn kommer inte att synas.

8.1.2.

Deltagarpresentation och bakgrundsfrågor (5 min)



Namn, ålder och kön



Funktionsnedsättning (frågan ställs bara om det inte framgår av rekryteringen)?



Hur bedömer du att din funktionsnedsättning påverkar din användning av smarta
telefoner/surfplatta och/eller betalning via internet?



Vilken vana har du av smarta telefoner? Under medel, medel eller över medel?



Har du en smart telefon idag? I så fall vilken?



Vilken plattform brukar du använda för banktjänster, betalningar online och/eller
betalning i butiken? (telefon, surfplatta, dator?)



Använder du några hjälpmedel som t.ex. skärmläsarprogram/talsyntes för att surfa på
internet?
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8.1.3.

Testuppgift 1 – Inloggning på applikationen (6 min)

Testa att öppna och logga in på applikationen.
Syfte: att testa hur enkelt eller svårt det är att öppna och logga in på applikationen.

1. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att öppna och/eller logga in på
applikationen? Varför?
2. Vad saknar du för information?
3. Var tycker du att informationen ska finnas? Varför?
4. Är det något annat som gör det svårt att få en bild av hur ändringar ska genomföras?
Exempelvis hur programmet är uppbyggt, färger eller storlek på text?
5. Är det något annat du reagerar över när det gäller testuppgift 1?

8.1.4.

Testuppgift 2 – Överföring mellan egna konton

(5 min)

Testa att överföra pengar mellan egna konton.
Syfte: att testa hur enkelt eller svårt det är att överföra pengar mellan egna konton med
applikationen.

6. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att överföra pengar mellan egna konton med
applikationen? Varför?
7. Vad saknar du för information?
8. Var tycker du att informationen ska finnas? Varför?
9. Är det något annat som gör det svårt att få en bild av hur ändringar ska genomföras?
Exempelvis hur programmet är uppbyggt, färger eller storlek på text?
10. Är det något annat du reagerar över när det gäller testuppgift 2?

8.1.5.

Testuppgift 3 – Överföring till andras konton (5 min)

Testa att överföra pengar till andras konton.
Syfte: att testa hur enkelt eller svårt det är att överföra pengar till andras konton med
applikationen.

11. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att överföra pengar till andras konton med
applikationen? Varför?
12. Vad saknar du för information?
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13. Var tycker du att informationen ska finnas? Varför?
14. Är det något annat som gör det svårt att få en bild av hur ändringar ska genomföras?
Exempelvis hur programmet är uppbyggt, färger eller storlek på text?
15. Är det något annat du reagerar över när det gäller testuppgift 3?

8.1.6.

Testuppgift 4 – Betalning av räkningar

(7 min)

Testa att betala räkningar med applikationen.
Syfte: att testa hur enkelt eller svårt det är att betala räkningar och e-fakturor med
applikationen.

16. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att betala räkningar och e-fakturor? Varför?
17. Vad saknar du för information?
18. Var tycker du att informationen ska finnas? Varför?
19. Är det något annat som gör det svårt att få en bild av hur ändringar ska genomföras?
Exempelvis hur programmet är uppbyggt, färger eller storlek på text?
20. Är det något annat du reagerar över när det gäller testuppgift 4?

8.1.7.

Testuppgift 5 – Saldo, historik (6 min)

Testa att kontrollera saldot på kontot samt dess betalningshistoria.
Syfte: att testa hur enkelt eller svårt det är att kontrollera saldot på kontot samt dess
betalningshistoria.

21. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att kontrollera saldot eller kontots
betalningshistoria? Varför?
22. Vad saknar du för information?
23. Var tycker du att informationen ska finnas? Varför?
24. Är det något annat som gör det svårt att få en bild av hur ändringar ska genomföras?
Exempelvis hur programmet är uppbyggt, färger eller storlek på text?
25. Är det något annat du reagerar över när det gäller testuppgift 5?
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8.1.8.

Testuppgift 6 – Butiksköp (gäller ej bankapplikationer)

(15 min)

Testa att genomföra ett köp i butik.
Syfte: att testa hur enkelt eller svårt det är att genomföra ett köp via applikationen i butik.

26. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att genomföra ett köp i butik via
applikationen? Varför?
27. Vad saknar du för information?
28. Var tycker du att informationen ska finnas? Varför?
29. Är det något annat som gör det svårt att få en bild av hur ändringar ska genomföras?
Exempelvis hur programmet är uppbyggt, färger eller storlek på text?
30. Är det något annat du reagerar över när det gäller testuppgift 6?

49 (49)

