Sammanfattning
Det finns överlag förbättringspotential i de testade internettjänsterna och ingen utav
tjänsterna kan ses som fullt tillgängliga. Den grupp som upplevde störst problem var blinda
personer. För denna grupp var vissa moment, på vissa internettjänster, inte alls
genomförbara, vilket beror på att tjänsterna inte alltid fullt ut är kompatibla med
skärmläsare. Utvecklarna har inte haft skärmläsaren i åtanke i framtagandet av
internettjänsterna, vilket medfört begränsningar i kodningen och att namngivningen inte
alltid är genomförd på en tillräckligt bra nivå.

En tillgänglig internettjänst förutsätter att flera kriterier är uppfyllda
En banks internettjänst ska vara enkel att använda. För att tillgängligheten i tjänsten ska vara
god för personer med funktionsnedsättning och äldre förutsätter det bland annat att
tjänsten:











ger tydlig bekräftelse och återkoppling,
baseras på kortfattad information och att den viktigaste informationen presenteras
först,
nyttjar ordval med tydlig koppling till funktionen,
använder en färgsättning som vägleder användaren,
minimerar antalet moment i respektive process,
har sammanfattande information innan slutgiltig bekräftelse,
använder höga kontraster,
ger användaren möjlighet till förstoring,
ökar kompabiliteten med talsyntesen,
tillåter inloggning med Mobilt BankID.

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

Studien är genomförd med användartester
Sammanlagt har över 176 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.
Varje testperson har testat två till sex internettjänster tillhörande Sveriges största banker.
Testpersonerna har genomfört alla grundläggande moment vid användning av
internettjänster 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

Antalet bankkontor minskar1 samtidigt som bankerna ger sina kunder allt fler anledningar att
utnyttja de internettjänster bankerna tillhandahåller. Idag är användandet av bankers
internettjänster ett av de vanligaste användningsområdena av internet enligt statistiska
centralbyrån2. Tjänsterna möjliggör för bankens kunder att få en samlad bild över sin
ekonomi och när de är inloggade kan de genomföra betaltjänster såsom att överföra pengar,
betala räkningar samt kontrollera sitt saldo.
På regeringens uppdrag har Post- och telestyrelsen (PTS) uppdraget att genomföra insatser
förökad tillgänglighet, användbarhet och mångfald inom it och elektronisk kommunikation,
däribland elektroniska betaltjänster.
För att för att undersöka tillgängligheten när det gällerbetaltjänster genom bankers
internettjänster genomförde PTS år 2010 en studie tillsammans med Funka.nu (numera
Funka) med namnet ”Sammanfattning av tillgänglighetsanalys av fem banker 2010”. I
studien identifierades bland annat hur bankernas internettjänster skulle kunna förbättras för
att bli användbara för personer med funktionsnedsättning. De slutsatser som lyftes fram var
bland annat att hjälp, instruktioner och felhantering ofta var bristfällig och ledde till att
användarna inte fick det stöd de behövde samt att flera av bankerna hade gränssnitt med
tekniska tillgänglighetsproblem som skapade svårigheter för användare med hjälpmedel.
Detta ledde i vissa fall till att grupper av användare stängdes ute från bankernas
internettjänster.
PTS har därför intresse av att undersöka om tillgängligheten förbättrats och har därför gett
AB Stelacon i uppdrag att göra en utvärdering av hur användbara och tillgängliga dagens
internetbanker är för personer med funktionsnedsättning och äldre, samt identifiera vad
som måste förbättras för att tjänsterna ska bli användbara för dessa personer. Därutöver ska
Stelacon även identifiera vad PTS eventuellt kan göra för att främja utvecklingen av
internettjänster 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 webbplatser 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.
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”.

1

Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6195820

2

SCB. Personers användning av datorer och internet 2014.
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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 och rekrytering

Målgrupperna i användartesterna är:


Personer med kognitiv funktionsnedsättning,
ADHD,
Aspergers syndrom,
Psykisk funktionsnedsättning eller 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 datorer varit ett urvalskriterium. Anledningen var för att
säkerställa att fokus under testerna var på användbarheten av internettjänsterna, snarare än
användbarheten av själva enheten.

1.4.

Genomförande av användartester

Användartesterna innehåller flera olika moment, från att logga in på internettjänsten 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 bankers
internettjänster, vana av att använda datorer samt sin nuvarande bank.
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 tjänsten som gjorde att det var enkelt/svårt att genomföra
momentet. 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 i studien är:






registrering,
inloggning,
överföring till eget konto,
överföring till konto i annan bank,
betala räkning,
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kontroll av saldo och transaktionshistorik.

Inför testerna öppnade Stelacons testledare personliga bankkonton i samtliga banker. I
tester på FOREX internettjänst har inte momenten ”överföring mellan egna konton” testats
då endast ett konto var tillgängligt. Momentet ”registrering” har genomförts av Stelacons
konsulter istället för genom användartester. Vid testerna användes Stelacons testledares
personliga inloggningsuppgifter.

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
datorer. Däremot har inte nedsättningen i arm/händer varit så grav att de inte kunnat
använda datorer överhuvudtaget, då ett av urvalskriterierna var att de ska vara användare
av datorer. Merparten av testpersonerna ur denna målgrupp har reumatism, som medför att
personen har en nedsatt handfunktion.

1.5.2.

Internettjänster

Testerna genomfördes i de flesta fall på MacBook Air från Apple. Vid tester med blinda
användes i flera fall testpersonernas egna datorer som var utrustade med de hjälpmedel de
är vana att använda.
Testerna genomfördes under perioden september 2015 till november 2015. Under perioden
var det några banker som uppdaterade sin internettjänst vilken kan ha viss påverkan på
resultatet av användartesterna.
Där det var möjligt genomfördes inloggning med Mobilt BankID för att öka jämförbarheten
mellan internettjänsterna. På FOREX och Handelsbankens internettjänster är det inte möjligt
att logga in med Mobilt BankID och vid dessa tester användes istället bankdosor vid
inloggningsförfarandet.
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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 bankers internettjänster. Informationen baseras på testpersonernas egen
beskrivning av hur deras funktionsnedsättning eller ålder kan påverka användningen av
internettjänster. 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
bankers internettjänster 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 bankers internettjänster. En stor andel av testpersonerna
med kognitiva funktionsnedsättningar upplever inte att deras diagnos påverkar dem
nämnvärt i användandet av bankers internettjänster.
Testpersonerna med ADHD och ADD kan uppleva koncentrationssvårigheter, vilket medför
att de vill ha en begränsad mängd text och begränsat antal steg i internettjänsterna.
Några personer med Aspergers syndrom som medverkat i studien säger att de på grund av
sin diagnos är beroende av att information presenteras tydligt. Informationen ska gärna vara
kortfattad och vara skriven med ett konkret och enkelt språk.

2.2.

Personer med synnedsättning

I testerna av bankernas internettjänster har både personer som är synsvaga och personer
som är blinda medverkat. Samtliga har en vana av datorer.
Vilka möjligheter personer med synnedsättning har att använda internettjänster beror till
stor del på graden av synnedsättning. Personer som är blinda kan använda internettjänster
om deras dator har en skärmläsare som läser upp det personen markerat. För att detta ska
fungera måste tjänsten vara kompatibel med skärmläsaren, det vill säga att skärmläsaren
läser upp det som användaren markerar.
För personer som är synsvaga och använder förstoring kan möjligheten att använda
internettjänster påverkas av förutsättningarna i tjänsten. 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.
För en person med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter kan ordval i internettjänster 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 långa blir det
mycket information att ta in. Bilder och figurer i kombination med stor text kan underlätta
användandet, eller att stegen i tjänsten är intuitiva och genomförbara utan förklaringar i
text.
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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 datorer är därför väldigt varierande
inom målgruppen.
Användartesterna har genomförts med personer som har nedsatt handfunktion, men som
ändå är användare av datorer. Merparten av testpersonerna ur målgruppen har reumatism,
och en delvis nedsatt handfunktion. Det är viktigt att det är bra storlek på knappar, att
användaren inte behöver trycka ner flera knappar samtidigt på tangentbordet, att det finns
möjlighet att förstora eller att navigeringen i tjänsten är enkel.

2.5.

Äldre personer (75+)

För testpersoner som är äldre kan, i likhet med övriga målgrupper, förutsättningarna att
använda internettjänster vara påverkade av hur van personen är att dels använda datorer,
och dels att använda internettjänster. Samtliga äldre testpersoner i studien är vana
användare av datorer men däremot är inte samtliga testpersoner användare av bankers
internettjänster. Flera äldre personer i studien har haft nedsatt syn vilket påverkar deras
användning av tjänsterna, samtidigt berättar andra att deras ålder inte påverkar
användandet av internettjänster i någon större utsträckning. Dock har flera äldre
testpersoner i studien angett vikten av att känna sig trygg i användandet av bankers
internettjänster, vilket innebär att bland annat tydliga återkopplingar är viktiga för
användare ur denna målgrupp.
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3.

Testade internettjänster i studien

Följande kapitel innehåller en kortfattad introduktion till de banker vars internettjänst har
testats. En beskrivning av inloggningsförfarande samt hur bankerna arbetar med
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Stelacon saknar svar från vissa
banker angående deras arbete med att tillgängliggöra internettjänsten. Beskrivningen av hur
användaren blir kund i respektive bank utgår från vad Stelacon bedömde vara det enklaste
tillvägagångssättet.

3.1.

Handelsbanken

Vid inloggning till Handelsbankens internettjänst kan användaren välja att logga in med
kortläsare, med eller utan sladd, samt med hjälp av en kodbricka där användaren skrapar
fram engångskoder.
Handelsbanken uppger att de har interna strategier för sitt arbete med tillgänglighet. För
utveckling av deras internettjänst följer de ett regelverk med 180 kontrollpunkter som togs
fram för två år sedan. Regelverket bygger på WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)
2.0.
Vid registrering i internettjänsten behöver användaren besöka ett av Handelsbankens
bankkontor för att teckna ett avtal och bli informerad om internettjänsten samt att välja PINkod för inloggningskortet. Därefter ska användaren installera de säkerhetsprogram och
drivrutiner som är nödvändiga för Handelsbankens internettjänst.

3.2.

Nordea

Inloggning till Nordeas internettjänst genomförs via förenklad inloggning, Mobilt BankID eller
e-kod som få genom användning av kortläsare. Vid förenklad inloggning får användaren
tillgång till saldo och transaktioner och kan göra överföringar mellan egna konton. 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.
För att registrera sig i Nordeas internettjänst kan användaren välja att antingen besöka ett
av Nordeas bankkontor eller identifiera sig på deras webbsida genom Mobilt BankID. Vid
registrering med Mobilt BankID går användaren igenom ett ansökningsförfarande i sju steg.
Efter dessa sju steg har användaren tillgång till privat konto, internetbank, telefonbank och
VISA-kort.

3.3.

Swedbank

Inloggning till Swedbanks internettjänst kan genomföras via säkerhetsdosa, BankID på kort,
Mobilt BankID eller personlig kod. Inloggning med personlig kod kommer dock upphöra som
inloggningsmetod inom kort. Vid inloggning med personlig kod får användaren tillgång till en
begränsad version av internettjänsten. Den begränsade versionen av internettjänsten ger
användaren möjlighet till ekonomisk översikt av saldo och transaktionshistorik samt
registrera överföringar mellan egna konton.
Swedbank uppger att de aktivt arbetar med att tillgängliggöra internettjänsten för personer
med funktionsnedsättning. Detta arbete genomförs bl.a. i samarbete med ett företag som
arbetar med tillgänglighetsfrågor.
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Användare kan registrera sig i internettjänsten genom att besöka ett av Swedbanks
bankkontor och där få handledning genom ett antal registreringsmoment för att sedan
kunna använda deras internettjänst.

3.4.

SEB

Inloggning till SEB:s internettjänst kan genomföras via Mobilt BankID, BankID på kort eller
med Digipass (SEB:s bankdosa).
SEB uppger att de har tydliga mål för tillgängligheten i deras internettjänster och det finns en
tydlig policy för arbete med webben. Policyn utgår från WCAG men har ytterligare
specificerat vissa delar.
För att registrera sig i internettjänsten kan användarna besöka ett av SEB:s bankkontor. Vid
besöket får användaren tillgång till en egen bankdosa och välja PIN-kod. Efter besöket har
användaren tillgång till internettjänsten.

3.5.

Skandiabanken

Inloggning till Skandiabankens internettjänst genomförs via BankID, Mobilt BankID eller via
Certifikat. Certifikat används när användaren inte har möjlighet att använda BankID och
säkrar kommunikationen mellan användaren och Skandia.
Skandiabanken uppger att de samarbetar med en organisation som arbetar med
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att göra banken mer
tillgänglig för alla målgrupper. Detta arbete har varit fokuserat på webbplatsen och
internettjänsten. 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.
För att bli kund i Skandiabankens internettjänst kan användaren besöka deras webbplats där
de identifierar sig med BankID och fyller i kompletterande uppgifter.

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 i nuläget ingen specifik policy för tillgänglighet, men vid utvecklingen av den
nuvarande webbsidan tog de hjälp av ett företag för att kontrollera sidans tillgänglighet. ICA
Banken uppger att de kontinuerligt försöker vara observanta ur ett tillgänglighetsperspektiv
och de arbetar med att optimera kontraster samt typsnittsstorlekar på deras webbsida.
För att börja använda sig av ICA Bankens internettjänst behöver användaren först bli kund
hos banken, därefter får användaren ett avtal hemskickat som man fyller i och sedan skickar
det tillbaka till banken. Sedan får man ett kort samt lösenord hemskickat i ett
rekommenderat brev. Kortet ska därefter registreras via internetbanken med hjälp av
BankID eller bankdosa.
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3.7.

Länsförsäkringar

Inloggning på Länsförsäkringars internettjänst genomförs via PIN-kod, BankID, Mobilt BankID
eller via Säkerhetsdosa. Vid inloggning med den fyrsiffriga PIN-koden har användaren
möjlighet att kontrollera saldo och göra överföringar mellan egna konton.
Länsförsäkringar uppger att de har en policy som syftar till att alla deras kanaler skall vara
tillgängliga och i nivå med kunders förväntningar. För att nå dit använder de sig bl.a. av de
riktlinjer som presenteras i WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 nivå AA.
Länsförsäkringar uppger att de är mitt uppe i ett pågående arbete som syftar till att förbättra
tillgängligheten i deras internettjänst för personer med funktionsnedsättningar. Arbetet
bedrivs tillsammans med ett företag som arbetar med tillgänglighetsfrågor och certifierar
internettjänster som har fullgod tillgänglighet. Tidigare har Länsförsäkringar genomfört ett
läsbarhetsprojekt som syftat till att förbättra ”läsbarheten” på de mest prioriterade sidorna i
internettjänsten.
Användaren kan bli kund genom att kontakta Länsförsäkringar via telefon eller webbplats.
Inloggningsuppgifter till internettjänsten kan användaren få tillgång till genom att besöka ett
bankkontor eller genom att använda sig av sitt befintliga BankID.

3.8.

FOREX

Inloggning i FOREX internettjänst genomförs antingen med koddosa eller med kodkort.
Forex arbetar för tillfället med en framtagning av ny internettjänst och där har de tagit
hänsyn till de kunder som är färgblinda genom att anpassa färgsättningen i tjänsten. Vidare
har även nya menyer konstruerats som är placerade så att alla, oavsett skärmstorlek, kan
komma åt menyerna. Forex uppger också att de alltid arbetar för att tillgängliggöra språket i
internettjänsten genom att använda ett så enkelt språk som möjligt. Hjälptexter har även
adderats på varje sida för att vägleda kunder när de ska utföra olika moment.
För att registrera sig i FOREX internettjänst ska användaren först registrera sig som kund på
webbsidan. Därefter skickas information, kort och bankdosa hem till användaren. PIN-kod till
internet- och mobilbanken skickas till användaren via epost.

3.9.

Danske Bank

Inloggning på Danske Banks internettjänst genomförs med Mobilt BankID, BankID på fil eller
kort eller via kodbox som är Danske Banks bankdosa.
För att få tillgång till Danske Banks internettjänst ska användaren registrera sig som kund på
webbsidan. Efter det får användaren en kod hemskickad till sig från banken som ska
användas för att registrera ett konto. Inloggning på internettjänsten genomförs därefter
med Mobilt BankID

3.10. Uppstart och registrering
Många banker erbjuder idag möjligheten att ansöka om att bli kund via internet.
Användaren för då lämna uppgifter om inkomst, syfte med kontot etc. För närvarande är det
Nordea, Skandiabanken, Forex Bank, ICA Banken och Danske Bank som har denna tjänst. Vid
ansökan till de övriga testade bankerna måste personen som vill bli kund besöka ett
bankkontor.
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När ansökningen sker via internet tar det några dagar innan kunden får handlingarna
hemskickade och blir godkända som kunder. Vid ansökan på ett bankkontor kan kunden få
de flesta handlingarna på plats. På alla banker utom på Handelsbanken kan kunden logga in
med BankID så fort kunden är godkänd. Detta kräver dock att användaren har ett utfärdat
BankID för någon bank sedan tidigare.
Att hitta information om ansökningsprocessen för att bli kund kräver ett visst antal klick inne
på bankernas webbplatser, antalet klick varierar mellan de olika bankerna. De flesta banker,
förutom Handelsbanken och Swedbank, har en länk direkt på startsidan för detta ändamål.
Länken heter ofta ”Bli kund” men vissa banker kallar den istället för ”Bli privatkund med
Mobilt BankID”, ”Byt till vår bank” eller ”Bli privatkund”. Sedan får användaren klicka sig
vidare för att hitta information om kontaktuppgifter till banken eller ett ansökningsformulär.
Hos Handelsbanken och Swedbank måste användaren börja med att klicka på länken
”Privat” för att hitta informationen.
Även om det krävs upp till fem klick inne på bankernas webbplatser för att hitta information
om ansökningsprocessen bedömer Stelacon att de testade bankernas information är tydlig
genom de olika stegen. Däremot bör det finnas möjlighet för användare att välja om de vill
ansöka om att bli kund via internet eller genom att besöka ett bankkontor då målgruppernas
olika behov gör att de föredrar olika typer av kommunikation.
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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
internettjänsterna per funktionsnedsättning (4.2). Sedan följer resultaten per internettjänst
(4.3).

4.1.

Översikt

I Tabell 1 nedan sammanställs genomsnittsbetygen för bankernas internettjänster i studien
per målgrupp. Sammanställningen visar att de generellt får höga betyg från flera
målgrupper. De målgrupper som har haft svårast att använda bankernas internettjänster är
blinda och personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Den bank som fått högst
genomsnittsbetyg är ICA Banken, även om blinda hade väldigt svårt att använda tjänsten.
Tabell 1. Genomsnittsbetyg per bank och funktionsnedsättning

Det moment som upplevs svårast är att överföra pengar till annans konto medan inloggning
är det moment som får högst medelsnittsbetyg, se Tabell 2. Framförallt beror det på att
testpersonerna varit mycket positiva till användningen av Mobilt BankID som används vid
inloggning på de flesta internettjänster.
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Tabell 2. Genomsnittsbetyg per testmoment
Moment

Genomsnittsbetyg

Inloggning

4,0

Överföring eget konto

3,7

Betala räkningar

3,7

Saldo/historik

3,7

Överföring annans konto

3,5

4.2.

Resultat per funktionsnedsättning

Resultatet från användartesterna visar att de flesta målgrupper i studien har relativt enkelt
att använda bankers internettjänster, se Tabell 3. Målgrupperna som har svårast att använda
bankernas internettjänst är blinda och personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Detta
beror framförallt på att internettjänsterna innehåller mycket information och att tjänsterna
inte är tillräckligt kompatibla med skärmläsare.
Tabell 3. Betygsfördelning per målgrupp och moment i användartestet

Inloggning

Överföring
eget
konto

Överföring
annans
konto

Betala
räkningar

Saldo/
historik

Genomsnitt

Nedsatt
handfunktion

4,7

3,6

4,1

4,6

4,5

4,3

Äldre

4,5

4,0

3,7

4,0

4,0

4,0

Kognitiva
funktionsnedsättningar

4,2

3,8

3,6

3,7

3,9

3,8

Synsvaga

3,9

3,9

3,5

3,8

3,9

3,8

Dyslexi

3,7

3,3

3,3

3,4

3,3

3,4

Blinda

2,2

2,5

2,6

2,6

2,1

2,4

4.2.1.

Personer med kognitiv funktionsnedsättning önskar tydlig information
och återkoppling

Testpersonerna med kognitiv funktionsnedsättning upplever generellt inga problem med att
använda bankernas internettjänster. Det är viktigt för målgruppen är att få tydlig
information om tillvägagångssätt i alla moment samt att få återkoppling genom hela
processen. Exempel på detta är information om hur användaren ska skriva in personnummer
vid inloggning eller återkoppling om att en betalning är genomförd. För mycket information
har dock upplevts som störande av flera testpersoner som betonar att informationen till
användarna bör vara avskalad. Om tjänsten innehåller mycket information eller att
användarprocessen innehåller många moment kan det vara svårt för målgruppen att
fokusera.
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”Det är väldigt mycket text ovanför och nedanför listan med överföringar vilken gör
att den inte är särskilt i ögonfallande.” – Testperson med förvärvad hjärnskada om
överföring mellan egna konton på Swedbanks internettjänst.
Flera testpersoner i målgruppen har reagerat på ordval och begrepp i internettjänsterna.
Begrepp såsom uppdragslista, kontohändelser och transaktioner har upplevts otydliga och
inte ha en logisk koppling till funktionen. Otydliga ordval kan resultera i att användaren har
svårt att navigera på webbplatsen och kan därför tappa koncentrationen.
”Jag gillade inte att det står att man skall lägga till i "uppdragslista" eftersom det inte
är tydligt om det är det jag ska trycka på när jag vill överföra. När det inte är tydligt
vad man menas med "nytt uppdrag" blir det svårt att förstå.” – Testperson med
ADHD om SEB:s internettjänst.
”När jag inte hittar på en gång tenderar jag att börja läsa på andra flikar när jag
tappar koncentrationen. Jag letade efter ordet "saldo" men jag hittade inte det.” –
Testperson med ADHD om Skandiabankens internettjänst.
Flera testpersoner med Aspergers syndrom har påpekat att det är viktigt med säkerheten på
internettjänsterna. Dessa personer upplever att de banker där inloggning sker med fyrsiffriga
koder upplevs som osäkra jämfört med de banker där inloggning sker med hjälp av Mobilt
BankID.

4.2.2.

Blinda personer önskar bättre översikt och att tjänsterna är mer
kompatibla med skärmläsare.

Blinda är den målgrupp som har haft svårast att använda internettjänsterna. Anledningen till
detta är framförallt att tjänsterna inte är kompatibla med de hjälpmedel som blinda
använder sig av för att navigera på webbsidorna. Exempel på detta är att skärmläsaren inte
kan öppna rullgardinslistor eller öppna menyer som är flikar. Det har också varit
problematiskt när skärmläsaren ska läsa upp belopp, beloppet 10,00 kronor läses ibland upp
som 1000 kronor då skärmläsaren inte uppfattar kommatecknet.
”Väldigt svårt med flikarna, vet inte hur man kommer vidare. Hade varit enklare om
det var en länk så att man kunde trycka enter och kommit in på det formulärfältet” –
Blind testperson om inloggning på ICA Bankens internettjänst.
De blinda testpersonerna önskar mer återkoppling gällande vad som händer på skärmen
och vad användaren förväntas göra. Exempelvis vilket slags fält användaren är i och vart
på sidan användaren befinner sig.
”Den borde säga var man är i sidan och vilket slags fält man är i.” Blind testperson
om inloggning på Länsförsäkringars internettjänst
”Talet läste inte upp att vi skulle starta Mobilt BankID utan det läste jag på mitt
punktskriftsbord.” – Blind testperson om inloggning på Nordeas internettjänst
För att personer som navigerar på internettjänsterna med hjälp av skärmläsare underlättar
det att sidan är uppbyggd av rubriker då det är lättare att tabba mellan rubriker än att tabba
runt på alla knappar och länkar på sidan.
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”När jag går in första gången brukar jag kolla om de har några rubriker på sidan som
man kan använda vid navigering.” – Blind testperson allmänt om bankers
internettjänster.
För personer som navigerar på webbplatser med hjälp av skärmläsare är det avgörande
att knappar och länkar är korrekt namngivna. Flera testpersoner har påpekat att det är
viktigt att knappar och länkar heter namn som är relevanta och att det är lätt att förstå
knappens funktion. På så sätt finns även möjlighet för personerna att söka upp funktioner
med skärmläsarens sökfunktion.
”Bra om man slipper gå igenom alla länkar om det istället finns självklart sökord.” –
Blind testperson allmänt om bankernas internettjänst
I vissa fall läser skärmläsaren upp informationen på ett sätt som gör det svårt för personer
som navigerar med hjälp av skärmläsare att få en överblick över innehållet. Exempelvis när
information är uppdelad i tabeller.
”Tabeller är svårt för att jag måste komma ihåg att tabell 9 är saldo när den säger
’Kolumn 9 - 250 kr’. Vore bra om den inte sa kolumnnumret men snarare
kolumnnamnet följt av kolumnvärdet, exempelvis ’Saldo - 250 kr’” – Blind testperson
om saldo på Handelsbankens internettjänst.
Det har också påpekats att skärmläsaren i vissa fall börjar läsa uppe i vänstra hörnet när
användaren går vidare i ett moment även om webbsidan, rent visuellt, inte byts ut. Detta
upplevs som störande då testpersonerna fått lov att tabba ner igenom alla knappar och
länkar för att hitta tillbaka till rätt funktion.

4.2.3.

Synsvaga personer önskar bra kontraster och möjlighet till förstoring

För att synsvaga testpersoner lättare ska kunna använda sig av internettjänsterna önskar de
större text samt möjlighet till förstoring av alla delar av webbplatsen. För närvarande finns
det information på webbplatsen som inte kan förstoras såsom information i
rullgardinsmenyer. Målgruppen är också behjälpt av höga kontraster i tjänstens
användargränssnitt. Exempelvis ska textrutor vara markerade med en kontrasterande ram.
”Kan fortfarande inte se de vita rutorna när dess kanter inte är tydligt markerade.” –
Synsvag testperson om Swedbanks internettjänst.
Flera testpersoner har påpekat att färger kan underlätta användningen av bankernas
internettjänster. Färger som skapar höga kontraster mot bakgrunden kan vägleda
användarna genom olika moment i tjänsten. En knapp som färgmässigt sticker ut från
bakgrunden drar exempelvis till sig användarens uppmärksamhet. Färgskillnader i rader kan
också göra det lättare att urskilja olika rader vilket underlättar bland annat vid kontroll av
transaktionshistoriken.
”Bra med varannan rad grå och vit. Lättare att välja raderna.” – Synsvag testperson
om kontroll av transaktionshistorik i Handelsbankens internettjänst
Flera testpersoner har påpekat att de upplever att det är svårt att läsa texter i färg.
Exempel på detta är felmeddelanden i röd text mot vit bakgrund. De flesta
testpersonerna önskar därför svart text i internettjänsterna.

17 (45)

4.2.4.

Personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter önskar avskalad och
tydlig information

Testpersoner med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter är en av de målgrupper som har upplevt
problem vid användning av bankernas internettjänster. Målgruppen önskar att
informationen i tjänsterna ska skalas ner och förenklas. Flera testpersoner har upplevt att
de ofta missar information som placeras långt ner i ett textstycke och det är därför viktigt att
den viktigaste informationen placeras högst upp i ett stycke.
Genomtänkta och relevanta ordval är också viktigt för målgruppen. Begreppen som används
bör ha en tydlig koppling till funktionen för att underlätta för personer med dyslexi/läs- och
skrivsvårigheter. För testpersoner i målgruppen är det problematiskt när kontonummer och
saldo presenteras tätt intill varandra då det blir svårt att urskilja informationen. Det skulle
därför underlätta om dessa sifferföljder presenterades med text mellan.
”Reagerar direkt att det är massor med information när jag klickat på att jag vill
logga in. Lite för mycket information på en och samma gång.” – Testperson med
dyslexi om inloggning på Skandiabankens internettjänst.
Då internettjänsterna innehåller mycket information kan färgsättning på knappar och
menyer hjälpa till att vägleda användarna i de olika processerna. Flera testpersoner har
också påpekat att det är viktigt att texten inte är för liten då det försvårar läsningen.
”Reagerar på att texten är väldigt liten när man går in på konton. Detta tyckte jag
inte om.” – Testperson med Dyslexi om Skandiabankens internettjänst.
”Allmänt borde knappar som ’godkänn’, ’tillbaka’, ’klar’ osv vara i en framträdande
färg. Allt är grått!” – Testperson med dyslexi om Handelsbankens internettjänst.
Testpersonerna uppskattar inloggning med Mobilt BankID då denna inloggningsform endast
kräver att användaren skriver in en kod. När testpersonerna loggar in med bankdosa krävs
det att de skriver in flera sifferföljder.

4.2.5.

Personer med nedsatt handfunktion uppskattar inloggning med Mobilt
BankID

Testpersonerna med nedsatt handfunktion har inte upplevt några större problem med att
använda internettjänsterna. Eftersom tjänsterna inte kräver att användarna ska trycka ner
flera tangenter samtidigt vilket möjligen skulle kunna försvåra användandet för målgruppen
så upplevs sällan problem som är kopplade till funktionsnedsättningen. Det momentet som i
vissa fall var problematiskt var när testpersonerna använde bankdosa vid inloggning.
”Gummiknapparna är lite för tröga så måste trycka med två fingrar.” – Testperson
med nedsatt handfunktion om inloggning på Handelsbankens internettjänst
Vid inloggning på Handelsbankens och FOREX internettjänster är det inte möjligt att logga in
med Mobilt BankID, därför fick testpersonerna använda bankdosa som inloggningsmetod.
Knapparna på Handelsbankens dosa upplevdes som tröga vilket försvårar användningen för
målgruppen.
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4.2.6.

Äldre personer har generellt inga svårigheter med att använda
bankernas internettjänster men önskar större text och möjlighet till
extra att kontroll.

Testpersoner över 75 år har generellt tyckt att det varit enkelt att utföra momenten i
användartestet. För denna målgrupp, som många gånger också har nedsatt syn, är det viktigt
att texten i tjänsterna är stor eller att det finns möjlighet att förstora den. För närvarande
anser de att texten i tjänsterna oftast är för liten. Även ordval i har uppmärksammats av
flera testpersoner i målgruppen. ”Lägg till” och ”kategori” är exempel på begrepp som
skapat förvirring.

”Vad handlar kategori om för något? Vad är syftet? Det är väldigt viktigt att alla
banker har samma terminologi.” – Äldre testperson om överföring till annans konto
på Nordea
Då äldre personer ofta har en grundläggande osäkerhet i att hantera pengar digitalt så har
flera testpersoner påpekat att de uppskattar möjligheten att kontrollera betalningar och
överföringar innan momentet bekräftas.
”Det är lätt att råka trycka fel vilket gör det extra viktigt med kontrollstationer.” –
Äldre testperson allmänt om bankernas internettjänster.
Färgval och höga kontraster har också uppskattats av målgruppen som då har lättare att
urskilja information i tjänsterna.
Flera testpersoner påpekar att deras ovana av att använda bankers internettjänster
bidrar till att de känner osäkerhet i de olika testmomenten. Med mer träning och
möjlighet att läsa igenom information på bankernas webbplats så anser de att de skulle
bli säkrare och att användningen skulle förenklas.

4.3.

Resultat per internettjänst

Majoriteten av bankerna får relativt höga betyg i användartesterna. Den bank som fått högst
betyg är ICA Banken där testpersonerna framförallt anser att det är enkelt att göra
överföring mellan egna konton och att kontrollera saldo och kontohistorik. De två banker
som får lägst genomsnittsbetyg är Danske Bank och Skandiabanken. I Tabell 4 nedan
presenteras genomsnittsbetygen för varje delmoment per bank.
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Tabell 4. Genomsnittsbetyg per delmoment per bank

Inloggning

Överföring
eget konto

Överföring
annans
konto

Betala
räkning

Saldo/
Historik

Genomsnitt

ICA Banken

4,3

4,4

3,9

3,9

4,3

4,2

Nordea

4,0

4,0

3,7

3,9

3,8

3,9

SEB

3,8

3,9

3,5

4,0

4,4

3,9

Handelsbanken

3,3

4,3

3,5

3,7

4,1

3,8

FOREX

4,2

4,5

3,6

3,8

3,1

3,8

Swedbank

4,5

3,3

3,5

3,4

3,4

3,6

Länsförsäkringar

3,9

3,9

3,5

3,9

3,1

3,6

Skandiabanken

3,7

2,9

3,6

3,4

3,9

3,5

Danske Bank

4,5

2,4

2,9

3,6

3,4

3,4

4.3.1.

Handelsbanken

Handelsbanken har fått högt genomsnittsbetyg i studien. Särskilt uppskattas hemsidans
tydliga disposition och avskalade design. Moment som drar ner genomsnittsbetyget är de
moment som kräver att man använder sig av bankdosan.
Inloggning på Handelsbankens internettjänst är inte möjlig via Mobilt BankID utan kräver
inloggning med bankdosa eller kodkort vilket majoriteten av testpersonerna anser är alltför
tidskrävande. Personer med nedsatt handfunktion har också reagerat på
inloggningsförfarandet då de upplever att bankdosans knappar är tröga att trycka in. Vid
inloggning får användaren en kod på datorskärmen som ska knappas in i bankdosan
tillsammans med användarens PIN-kod. Därefter genererar bankdosan en svarskod som
användaren skriver in i internettjänsten. Förutom att detta moment anses tidskrävande har
flera testpersoner också påpekat att det är för många koder att hantera jämfört med att
logga in med Mobilt BankID som bara kräver en kod. Några av testpersonerna medger dock
att det ur en säkerhetssynpunkt känns tryggare att logga in med bankdosa jämfört med
Mobilt BankID.
När användaren ska överföra pengar till någon annans konto fylls clearing- och
kontonummeruppgifter in i olika fält. Vissa testpersoner ställer sig kritiska till detta.
Framförallt beror detta på att de inte är vana vid denna uppdelning i de internettjänster de
normalt använder. Majoriteten av testpersonerna reagerar negativt på att det är
obligatoriskt att fylla i meddelande vid överföring till annan bank. Detta anses vara ett
onödigt moment samtidigt som det inte är tydligt vad begreppet ”meddelande” syftar till.
Flera testpersoner med synnedsättning önskar också att Handelsbanken kunde använda sig
av färger för att exempelvis markera knappar. I dagsläget är det många fält och knappar som
inte är tillräckligt tydliga eftersom de smälter in i bakgrunden. Flera testpersoner har
exempelvis reagerat på att knappen ”Utför” är svår att se i överföringsmomentet, se Figur 1
nedan.

20 (45)

Figur 1. Viktiga knappar som exempelvis ”Utför” i överföringsmomentet kan markeras tydligare.

Majoriteten av testpersonerna hade inga större problem att lokalisera de olika funktionerna
som testades. Vissa testpersoner anmärker dock på att de har svårigheter i att lokalisera
historiken. Som förbättring anges till exempel att ”historik” kan skrivas ut på kontosidan
istället för att användaren ska trycka på kontonumret som konstruerats som en länk. De
testpersoner som har dyslexi eller synnedsättning har påpekat att en del texter är för små
och att den röda stjärnan som dyker upp när ett fält fyllts i felaktigt kunde ha varit större och
tydligare, se Figur 2 nedan. Däremot uppskattade testpersonerna att raderna har olika färger
vid kontroll av kontohistorik då det gör det lättare att uppfatta och följa raderna.
Figur 2. Testpersoner anser att den röda stjärnan som markerar att någonting blivit fel är för
liten.
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För blinda testpersoner är det problematiskt att saldo och historik är uppbyggt i tabeller då
de innebär att skärmläsaren läser upp ”kolumn 9, 250 kronor” istället för ”Saldo, 250
kronor”. Användaren måste minnas vilken kolumn som innehåller vilken information.

4.3.2.

Nordea

Nordea är en av de internettjänster i studien som fått högst genomsnittsbetyg.
Testpersonerna har överlag inga större problem att genomföra de olika momenten. Den
vänstra menyraden uppskattas särskilt eftersom den innehåller tydliga funktionsrubriker.
Den kritik som riktas mot Nordeas internettjänst berör nästan uteslutande ordval som
försvårar för vissa användare att genomföra olika moment.
Majoriteten av testpersonerna har inga problem med att logga in på Nordeas internettjänst.
Det uppskattas att det står ”ååååmmddxxxx” i fältet för personnummer eftersom det blir
enkelt att se på vilket sätt användaren ska skriva i sitt personnummer. De testpersoner som
är blinda och beroende av skärmläsare vid navigering på internettjänsten kritiserar att de är
tvungna att bläddra igenom många rubriker innan de kommer till ”Logga in”. De anser att de
borde komma till ”Logga in”-knappen direkt eftersom det inte blir lika tidskrävande.
Dessutom säger inte skärmläsaren att de ska öppna applikationen för Mobilt BankID vid
inloggning.
Generellt har testpersonerna enkelt att lokalisera sidan för överföringsmomenten. Särskilt
uppskattas att Nordea använder olika rubriker i den vänstra menyraden beroende på om
användaren ska överföra mellan egna konton eller till någon annans konto. De flesta
testpersoner genomför överföringsmomenten utan större problem men en aspekt som
försvårar för några testpersoner är vissa ordval på sidan. I det första steget när en överföring
skall genomföras klickar användaren på ”Fortsätt” för att hoppa fram till nästa steg i
överföringsmomentet. Men flera av testpersonerna noterar inte den översta så kallade
”linjemodellen” som visar de olika stegen vilket gör att ”Fortsätt” för dem blir ett ologiskt
ordval, se Figur 3.
Figur 3. Den så kallade ”linjemodellen” är pedagogisk men skulle kunna förstoras för att lättare
uppmärksammas av användare.

Testpersonerna har föreslagit att en förbättring kan vara att förstora linjemodellen samt att
skriva ut ”Steg 1” eller liknande för att förtydliga att användaren ska gå igenom ett antal steg
för att genomföra överföringen. Ett annat ordval som uppmärksammats av testpersonerna,
framförallt testpersoner med dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, är vid överföring till annan
persons konto då det står att användaren ska ”Signera”. Flera testpersoner är osäkra på vad
det innebär eftersom de inte anser att man gör en signering i Mobilt BankID.
Testpersonerna har generellt inga större problem att genomföra en betalning men flera
personer kritiserar att ett fält heter till ”OCR/meddelande”. Enligt testpersonerna är det
oklart vad som menas med ”meddelande” och det är inte tydligt om det är obligatoriskt att
skriva in ett meddelande bredvid OCR numret. En förbättring skulle kunna vara att separera
”OCR” och ”meddelande” samt ge användaren möjlighet att få en kort förklaring till vad
”meddelande” syftar till.

22 (45)

Saldo och betalningshistorik har testpersonerna enkelt att lokalisera. En testperson med
skärmläsare anser att ”Saldo” skulle skrivas ut i den vänstra menyraden eftersom det blir lite
oklart vilken sida man kommer till när man klickar på ”Konton”. En annan testperson
önskade att kontohistoriken skall kunna kategoriseras i insättningar respektive utgifter för
att användaren lättare ska kunna ta del av intressant information.

4.3.3.

Swedbank

Swedbank är en av de internettjänsterna med lägst genomsnittsbetyg i denna studie.
Generellt uppskattas layouten på sidan och testpersonerna har enkelt kunnat lokalisera de
olika funktionerna i tjänsten. Dock får Swedbank kritik för vissa aspekter i
överföringsmomentet som drar ner genomsnittsbetyget, exempelvis svårtolkade
felmeddelanden. För personer med synnedsättning blir det problematiskt att läsa texten som
är skriven i orange färg.
Swedbank har en startsida som uppskattas av flera av testpersonerna eftersom sidans design
ger ett inbjudande intryck. Inloggningsmomentet genomförs utan större problem av
majoriteten av testpersonerna.
Överföringsmomenten är de moment som drar ner Swedbanks genomsnittliga betyg. Det
finns flera aspekter i dessa moment som försvårar testpersonernas genomförande. Vid
överföring mellan egna konton är det flera testpersoner som anmärker på att de får ett
felmeddelande när de fyller i dagens datum. Överföringsdatum måste vara minst en dag
framåt i tiden. Detta felmeddelande mottas med viss skepsis av testpersonerna eftersom de
är vana vid att kunna genomföra direktöverföringar mellan egna konton. När de istället
testar att lämna datumfältet blankt fungerar det att genomföra överföringen direkt.
Testpersonerna påpekar att Swedbank bör skriva ut tydligare att användaren inte behöver
ange datum vid direktöverföring. Felmeddelandet uppger också att överföringsdatumet
måste vara en dag framåt i tiden vilket inte stämmer i detta fall, se Figur 4. Flera
testpersoner uppger att de hade trott att det inte gick att göra överföring till eget konto
samma dag om de inte testat att lämna datumrutan blank.
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Figur 4. Otydligt och felaktigt felmeddelandet vid överföring mellan egna konton samma dag.

En annan aspekt på sidan för överföringar som kritiserats av testpersonerna är placeringen
av överföringslistan, se Figur 5. När användaren har klickat på ”Lägg till” hamnar det aktuella
ärendet i överföringslistan som sedan måste godkännas för att bli genomförd. Ett antal
testpersoner reagerar på att de till en början inte förstår vart ärendet ”tar vägen” efter att
de har lagt till överföringen. Testpersonerna, framförallt dyslektiker, anser att listan är svår
att lokalisera eftersom den är placerad långt till höger och dessutom inklämd mellan två
andra textrutor. Genom att till exempel placera listan under överföringsuppgifter eller skala
bort de andra textrutorna till höger skulle överföringslistan vara enklare att lokalisera.
Figur 5. Överföringslistan är svår att lokalisera enligt flera av testpersonerna.

När testpersoner lägger till en ny betalningsmottagare som redan finns i listan över
betalningsmottagare får de ett felmeddelande. Flera testpersoner reagerar på att även om
de får felmeddelandet så läggs den nya betalningsmottagaren till som en dubblett i listan. En
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testperson anser att detta är förvirrande och menar att det är ologiskt att den lägger till
mottagaren på nytt även fast den redan finns i listan. Testpersonerna önskar också att
internettjänsten automatiskt ska identifiera om en betalning sker till plusgiro eller bankgiro
utifrån kontonumret, användaren ska inte behöva välja.
En klar majoritet av testpersonerna anser att de enkelt kan lokalisera kontosaldo. I likhet
med Handelsbanken reagerar däremot flera testpersoner på att de måste klicka på
kontonamnet eller kontonumret för att komma in till historiken istället för att det är en egen
länk i menyn eller bredvid kontonumret. Så som det är konstruerat nu måste man kunna
lista ut att kontona är en länk som användaren kan klicka på för att komma till historik. För
personer som navigerar med hjälp av skärmläsare är det dock problematiskt att gå igenom
kontohistoriken då skärmläsaren inte läser upp all information utan endast namnet på
kontohändelsen.
Åsikterna om Swedbanks layout och design skiljer sig åt mellan testpersonerna, se Figur 6.
Det är flera testpersoner som uttrycker sin uppskattning angående färgvalet eftersom de
anser att den orangea färgen synliggör texten på ett bra sätt. Dock påpekar testpersoner
med synnedsättning att färger som går åt det röda hållet är mycket svårare att se än andra
färger. En testperson medger att annan färg än svart kan vara bra att använda för att
markera ut viss text men att det är viktigt att textfärgen står i skarp kontrast till
bakgrundsfärgen.
Figur 6. Testpersoner med synnedsättning har generellt svårt att tyda text som är orange.

4.3.4.

SEB

SEBs internettjänst får ett högt genomsnittsbetyg i denna studie. Testpersonerna har utan
större problem kunnat genomföra alla moment i testet och anser att det generellt är enkelt
att hitta de olika funktionerna i tjänsten. Vissa testpersoner har reagerat på att texten i
tjänsten är liten.
Majoriteten av testpersonerna har inga större problem med att logga in på SEBs
internettjänst. En person med synnedsättning kommenterar att texten generellt är väldigt
liten. De testpersoner som är blinda har vissa problem att lokalisera länken till inloggning på
startsidan eftersom sidan inte fungerar smidigt ihop med skärmläsaren. Till exempel visar
det sig att det är svårt att bläddra i rullistan som är till vänster om knappen ”Logga in”.
Testpersonerna ser olika på att SEB har en och samma funktion för överföringar och
betalningar. Vissa anser att det är bra att de ligger under samma rubrik eftersom
användaren då inte behöver lägga ner lika mycket tid på att lokalisera de olika tjänsterna.
Andra anser att det är rörigt att välja mellan pg/bg eller konto i överföring- eller
betalmomentet. En testperson med synnedsättning påpekar att texten på menyflikarna
måste bli tydligare. För att tillgängligheten ska vara god för personer med synnedsättning är
det viktigt att textens färg står i tydlig kontrast till bakgrundsfärgen och att texten inte är för
liten.
Testpersoner med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter reagerade på ordval och begrepp i
internettjänsten, bland annat påpekades att ”uppdragslista” och ”nytt uppdrag” var otydligt.
Testpersonerna önskar att ett enklare språk ska användas i tjänsten.
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Majoriteten av testpersonerna har inga problem att lokalisera sidan kontosaldo. Några
personer påpekar att sidan skulle kunna vara lite mer avskalad än vad den är i nuläget.
Liksom hos andra internettjänster har testpersonerna svårt att lokalisera historiken eftersom
den är ”gömd” bakom kontonamnet, se Figur 7 nedan. I denna studie har särskilt de äldre
testpersonerna haft svårt att förstå att kontonamnet fungerar som en länk där man kan nå
historiken. Det finns möjlighet att få information om kontohistoriken i rullgardinslistan men
detta uppfattas inte av alla testpersoner. För att öka tillgängligheten ger en testperson
förslag att historiken kan läggas som en separat länk i närheten av saldoinformationen och
kontonas namn.
Figur 7. Det är svårt för vissa testpersoner att lokalisera kontohistorik som ”gömmer” sig bakom
kontonamnets länk.

En del testpersoner får också problem när de använder Mobilt BankID och ska skriva in
säkerhetskoden eftersom de inte kan lokalisera säkerhetskodfältet längst ner på sidan. Flera
önskar att denna ruta skulle vara tydligare. Detta är ingen kommentar som direkt berör SEB:s
internettjänst utan snarare Mobilt BankID som tjänst.

4.3.5.

Skandiabanken

Skandiabanken återfinns i gruppen av internettjänster med något lägre genomsnittsbetyg.
Generellt har testpersonerna anmärkt på att vissa av tjänstens sidor ger ett rörigt intryck och
ibland saknas vissa rubriker som t.ex. ”Överföring” i översta menyn. Testpersonerna
uppskattar de extra ”kontrollstationerna” vid överföring och att felmarkeringar är tydligt
utsatta vilket ökar användarnas trygghetskänsla när de använder sig av tjänsten.
Flera testpersoner med dyslexi har reagerat på att Skandiabankens startsida är alltför rörig
och har för mycket information som inte känns relevant vid inloggning. Eftersom sidan
upplevs rörig blir inloggningsmomentet tidskrävande för testpersoner ur denna målgrupp.
En testperson uppger att en ”luftigare” webbsida skulle underlätta eftersom det blir lättare
att fokusera på den information som är relevant för inloggningen. Användandet skulle också
förenklas av att tjänsten har en större textstorlek då den många gånger har upplevts vara för
liten. Vissa testpersoner saknar också information om på vilket sätt användaren förväntas
skriva in personnummer vid inloggningen.
Flera testpersoner har svårt att lokalisera sidan för överföring då det inte finns en flik i den
övre menyraden med namnet överföringar. Istället ska användaren antingen hitta
överförningsmomentet som en undermeny till ”betalningar” eller så finns det en snabbmeny
(se Figur 8 nedan) där ”överföring” står med som ett alternativ. Men, eftersom denna ligger
gömd bakom kontolänken är det svårt att lokalisera snabbmenyn för en
förstagångsanvändare.
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Figur 8. Svårt för förstagångsanvändare att hitta snabbmenyn bakom kontonumret.

De äldre testpersonerna uppskattar Skandiabankens kontrollfråga i slutskedet av
överföringsmomentet där användaren får godkänna att överföringen ska genomföras. Att ha
extra ”kontrollstationer” ökar tryggheten i användandet eftersom flera av de äldre
testpersonerna i denna studie har uttryckt en osäkerhet i att hantera pengar via dator.
Generellt har testpersonerna inga problem med att betala räkningar. Flera testpersoner
uttrycker uppskattning över att internettjänsten tydligt informerar användaren om något är
felaktigt ifyllt genom att markera hela fältet rött. Detta kan jämföras med Handelsbankens
internettjänst där testpersoner reagerade på att felmarkeringar inte var tydligt utmarkerade.
En tydlig utsatt felmarkering ökar, i likhet med ”kontrollstationerna”, användarnas
trygghetskänsla.
Vissa testpersoner hade problem med att lokalisera saldo eftersom det inte stod utskrivet i
någon rubrik. Några anser också att det är mycket information på kontosidan. En testperson
med synnedsättning önskar att flikarna i den översta menyn tydligare skulle kontrasteras
från bakgrundsfärgen, Figur 9. För närvarande är det endast den markerade fliken som syns
tydligt.
Figur 9. Otydliga konstraster minskar tillgängligheten för personer med synnedsättning.

Testpersoner som navigerat med hjälp av skärmläsare hade problem att genomföra
överföring och betalning då det inte var möjligt att förflytta mellan de olika kontolistorna.
Det är också problematiskt att användarna inte får information om på vilket sätt
personnumret ska skrivas in vid inloggning på tjänsten.

4.3.6.

ICA Banken

ICA Bankens internettjänst får högst genomsnittsbetyg av alla internettjänster i studien.
Särskilt uppskattas strukturen och färgsättningen på sidan som ökar tillgängligheten för de
flesta målgrupperna i studien. Testpersoner som använder sig av skärmläsare för att
navigera på webbplatser upplever dock att det är svårt att genomföra vissa moment. Vissa
testpersoner anser också att ordval skulle kunna ändras för att öka tillgängligheten i
tjänsten.
Majoriteten av testpersonerna upplever att det är enkelt att genomföra
inloggningsmomentet. Men, de testpersoner som använder sig av skärmläsare stöter på
problem när de ska logga in. Skärmläsaren läser inte upp alla flikar på startsidan korrekt
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vilket försvårar möjligheten att kunna logga in. När användare med skärmläsare ska logga in
med Mobilt BankID läser inte skärmläsaren upp att Mobilt BankID behöver startas vilket
innebär att användaren inte vet att Mobilt BankID bör startas. Med det sagt så uppskattas
layouten i gränssnittet av övriga testpersoner eftersom det upplevs som ”luftigt” och har bra
färger. Testpersoner har haft enkelt att lokalisera inloggningsknappen då den är i en stark lila
färg och på så sätt sticker ut från den vita bakgrundsfärgen, se Figur 10. Detta har framförallt
uppskattats av synsvaga testpersoner.
Figur 10. Testpersoner har haft lätt att lokalisera knappen ”Logga in”.

De flesta testpersonerna upplever det enkelt att lokalisera överföringssidan eftersom
”Överföring” tydligt står i huvudmenyn. I överföringsfunktionen kan användaren också
betala räkningar, vilket testpersonerna har upplevt både positivt och negativt. En del
testpersoner tycker att det är smidigt att välja om det är en överföring eller betalning i ett
senare skede. De testpersoner som ställer sig mer tveksamma till denna lösning är personer
med dyslexi och personer med förvärvad hjärnskada. Enligt testpersoner i dessa målgrupper
är det rörigt att behöva kryssa i om de ska skriva in ett OCR-nummer eller ett meddelande,
se Figur 11. En sida som endast behandlar ”överföring” kan få användaren att känna sig
säkrare på att de uppgifter som anges är relevanta. Testpersonen som använder sig av
skärmläsare anmärker på att det inte går att välja vilket konto som överföringen ska göras
ifrån eftersom skärmläsaren bara läser upp ”Skrivskyddat textfält”.
Figur 11. Flera testpersoner önskar att ”OCR” och ”Meddelande” skall skrivas ut vid två separata
fält.

Andra kommentarer om eventuella förbättringar i internettjänsten berör ordval, några
testpersoner reagerar på att det står ”lägga till” och önskar att det istället skulle stå
”genomför” eller liknande.
När testpersonerna ska lokalisera saldot på respektive konto och historik anmärker vissa på
att ICA Banken använder sig av ord som inte har en tydlig koppling till funktionen såsom
”kontohändelser” och ”kontoinformation”. Tydliga ordval är framförallt viktiga för personer
med dyslexi och koncentrationssvårigheter. En testperson med ADHD kommenterar att det
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är lätt att ge upp sitt sökande om man inte relativt snabbt lokaliserar rätt ord, därför kan det
vara fördelaktigt att tydligt skriva ut begrepp som ”saldo” och ”historik”.

4.3.7.

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar får ett av de lägre genomsnittsbetygen i studien. Testpersonerna
ifrågasätter inloggningsmomentet ur en säkerhetssynpunkt och vill gärna se att huvudmenyn
blir mer avskalad. Samtidigt uppskattar testpersonerna att Länsförsäkringar i
betalningsmomentet tillhandahåller vissa tjänster som andra bankers internettjänster i
nuläget inte erbjuder.
Majoriteten av testpersonerna tycker att det är enkelt att logga in på internettjänsten, men
eftersom det är möjligt att spara både personnummer och pinkod efter att de fyllts i
ifrågasätter många testpersoner inloggningssidan ur en säkerhetssynpunkt. För att det ska
fungera att endast använda sig av en pinkod vid in inloggning behöver internettjänsten ha en
inställning så att koden inte kan sparas till ett senare tillfälle. De testpersoner som använder
sig av skärmläsare har problem med att använda internettjänsten eftersom skärmläsaren
inte läser upp all information korrekt. Exempelvis är inte hjälpknappar korrekt namngivna,
skärmläsaren läser istället upp ”link, listPayee.jsf”. Vid inloggning på tjänsten reagerade en
blind testperson på att skärmläsaren inte läst upp vilket typ av fält som är markerat, något
som försvårar användningen.
Väl inloggade har några testpersoner svårt att lokalisera överföringsfunktionen och beskriver
menyn som lite oklar, se Figur 12 nedan. Detta eftersom ”Överföring” inte står utskrivet i
menyn utan användaren måste gå via ”Konton” under fliken ”Bank”. Vissa personer
lokaliserar snabblänkarna under rubriken ”Betala” på startsidan vilket får positiva
kommentarer. För att fler användare ska kunna lokalisera snabblänkarna skulle dessa kunna
göras större och tydligare.
Figur 12. Otydlig huvudmeny enligt flera av testpersonerna. Som förslag ges att tydligare markera
ut snabblänkarna för överföring och betalning så fler användare lättare kan uppmärksamma
dem.

Testpersonerna anser att Länsförsäkringar bör färgsätta sidan mer för att markera ut
relevanta knappar eller rubriker. Vid överföringsmomentet anser flera testpersonerna att
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knapparna ”Lägg till i lista” och ”överför direkt” har för låg kontrast, se Figur 13Fel! Hittar
inte referenskälla.. Färgsättning som ger skarpa kontraster är generellt något som
testpersoner med dyslexi och synnedsättning efterfrågar för att göra sidor mer tillgängliga.
Figur 13. Tydligare kontraster mellan text och bakgrund på viktiga knappar som ”Lägg till i lista”
och ”Överför direkt”.

I betalningsmomentet uttrycker flera testpersoner uppskattning över att sidan informerar
att datumfältet kan lämnas blankt om man önskar göra en betalning så fort som möjligt.
Denna tjänst är det flera personer som saknar hos andra bankers internettjänster. Det
beskrivs också som positivt att internettjänsten automatiskt identifierar plus-eller bankgiro
istället för att användaren själv behöver göra det valet. Textens storlek på denna sida skulle
kunna göras större för att göra den mer lättläst.
Flera testpersoner har problem med att lokalisera saldo och historik eftersom de inte är
säkra på om de ska gå in på ”kontoutdrag”, ”kontoinformation” eller ”transaktioner”. Det
beskrivs som både tidskrävande och förvirrande när flera ord har oklar innebörd och liknar
varandra. Testpersonerna efterfrågar ett tydligare språk som inte lämnar utrymme för olika
tolkningsmöjligheter.

4.3.8.

FOREX

FOREX internettjänst får ett högt genomsnittsbetyg i denna studie. Majoriteten av
testpersonerna anser att det är enkelt att genomföra momenten. Det efterfrågas bland
annat kortfattad och mer specifik information på en del av sidorna i tjänsten.
Testpersonerna har delade meningar om användningen av dosa vid inloggning. Vissa
personer menar att dosan ökar trygghetskänslan och att den är mer lätthanterlig än
exempelvis Handelsbankens säkerhetsdosa som är större och som kräver att användaren
sätter i ett kort. Andra personer menar att användandet av alla sorters säkerhetsdosor är
tidskrävande och att de föredrar Mobilt BankID eftersom det är färre steg.
Vid test av överföring till annans konto reagerar flera testpersoner, framförallt synsvaga och
dyslektiker, på att förklaringen av clearingnummer är onödigt lång och att första meningen i
informationen är svår att förstå, se Figur 14. I den vänstra menyn kan användare välja en flik
som är döpt till ”Betalning och överföring”, men flera testpersoner reagerar på att man
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automatiskt skickas till sidan för betalningar när man klickat på länken. Istället vill de se att
man skickas vidare först när man klickar på någon av underrubrikerna.
Figur 14 Informationen om clearing- och kontonummer är för lång och innehåller otydlig
information i första meningen.

Flera testpersoner med dyslexi och ADHD ser positivt på att internettjänsten på ett tydligt
sätt uppmärksammar användaren på när något fält inte är korrekt ifyllt. Att tydligt markera
ut felaktigt ifyllda fält ökar tillgängligheten för de som på olika sätt generellt har svårt att
fokusera på relevant information. En kritik som framförts i betalningsmomentet är att
användare inte skall behöva välja mellan plusgiro- eller bankgironummer utan att
internettjänsten skall identifiera det automatiskt, vilket är fallet i FOREX internettjänst.
Generellt har testpersonerna lätt att lokalisera saldo på sidan, men ett antal testpersoner
påpekar att de har svårt att hitta historiken eftersom den inte är tydligt utskriven utan att
det istället står ”Senaste kontohändelser”. FOREX får ett högt genomsnittsbetyg i denna
studie eftersom majoriteten av testpersonerna kan genomföra momenten utan problem.
Jämfört med flera av de andra internettjänsterna får FOREX bra betyg från målgruppen
blinda eftersom skärmläsare fungerar bra ihop med sidan.

4.3.9.

Danske Bank

Danske Bank lägger sig i denna studie i den gruppen av internettjänster med lägre
genomsnittsbetyg. Testpersonerna uppskattar strukturen på tjänsten men efterfrågar
tydligare återkoppling från tjänsten och anser att felmeddelanden är för otydliga.
Inloggningsmomentet går att genomföra utan större problem för alla testpersoner. Men ett
antal personer reagerar på att det är för mycket information i inloggningsrutan, se Figur 15
nedan. En testperson tycker att texten ser för plottrig ut. Genom att skala av mängden
information i inloggningsmomentet samt göra texten större skulle detta moment bli mer
tillgängligt för de användare som har dyslexi och/eller synnedsättning.
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Figur 15. Testpersonerna anser att inloggningsmomentet är rörigt då det innehåller mycket
information.

Vid överföring till eget konto är det flera testpersoner som inte ser bekräftelsen på att
överföringen är genomförd. En testperson anser att bekräftelsen är alldeles för liten vilket
kan vara en förklaring till att vissa förbisåg den, se Figur 16 nedan. I denna studie har det
främst varit de äldre testpersonerna som uppmärksammat att tydliga återkopplingar är
viktigt för deras trygghetskänsla som användare av internettjänster. Testpersonerna saknar
också möjligheten att automatiskt se tillgängligt saldo vid överföring. En annan aspekt som
kritiseras är tydliga markeringar vid felmeddelande, i nuläget är det inte tillräckligt markerat
vilket eller vilka fält som är inkorrekt ifyllda.
Figur 16. Bekräftelsen på att överföringen är utförd är inte tillräckligt tydligt och många
testpersoner missar den helt.

I betalningsmomentet uttrycker flera testpersoner uppskattning över att sidan är
konstruerad som en pappersräkning eftersom de känner igen formatet för hur man ska fylla i
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informationen, se Figur 17. Vissa testpersoner anmärker på att Danske Bank bör ändra
”Referensnr” till ”OCR-nummer”.
Figur 17. Flera testpersoner uttrycker uppskattning över hur betalsidan är konstruerad. Men
några hade gärna sett att man ändrade ”Referensnr” till ”OCR-nummer” istället.

Kontosidan får både positiva och negativa kommentarer av testpersonerna. Att använda sig
av grafer för att presentera information kan vara bra ur tillgänglighetssynpunkt eftersom
vissa användare har lättare att ta till sig grafisk information än textbaserad information.
Tyvärr anser de flesta testpersonerna att det är svårt att förstå vad de olika staplarna
presenterar för information, se Figur 18. Flera testpersoner uppskattar att utgifter i
historiken är markerade röda, på så sätt kan man som användare snabbt lokalisera utgifter
respektive insättningar.
Figur 18. Testpersonerna anser att den grafiska presentationen av kontohändelser är svår att
förstå.

För testpersoner som navigerar med hjälp av skärmläsare innebär internettjänstens struktur
att de inte kommer vidare efter inloggning då de hamnar högst upp på sidan. Eftersom
testpersonerna inte haft möjlighet att komma vidare har Danske Bank fått låga betyg av
målgruppen.
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5.

Sammanfattning och slutsatser

Studien visar att det fortfarande finns ett antal brister och begränsningar i bankernas
internettjänster som behöver åtgärdas för att uppnå god tillåtlighet för alla. I följande kapitel
återges olika lärdomar som framkommit i studien gällande sådant som kan förbättras för att
öka tillgängligheten.
Kommentarerna testpersonerna lämnat har sammanfattats i en tabell som visar de mest
efterfrågade förbättringsområdena per målgrupp, se Tabell 6.
Tabell 5. Kravspecifikation – Önskade förbättringsområden per målgrupp
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5.1.

Enkel vägledning och tydlig återkoppling förenklar användningen för alla

Gemensamt för de flesta testpersoner är att de efterfrågar enkel vägledning genom alla
moment i bankernas internettjänster med hjälp av tydlig information gällande:




hur moment ska genomföras
vilka knappar eller länkar användaren ska trycka på
återkoppling när ett moment är genomfört

Detta kan exempelvis göras genom att informationen är avskalad och lättläst, att länkar och
knappar har höga kontraster som hjälper användaren att förstå att de ska användas samt att
menyerna är lättanvända.
Användaren bör få ständig återkoppling gällande hur långt denne kommit i en process och
en tydlig bekräftelse när processen är genomförd. Färgsättningen på bankernas
internettjänster kan i detta avseende vara behjälplig och kan användas för att vägleda
användaren i gränssnittet. Exempelvis har knappar som är starkt kontrasterande mot
bakgrunden upplevts som positiva av testpersonerna då färgen fångar användarens
uppmärksamhet. Starka kontraster kan också hjälpa användare att urskilja information.

5.2.

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

Resultaten indikerar att blinda är den målgrupp som har svårast att använda bankers
internettjänster. Det är framförallt internettjänsternas bristande kompatibilitet med
skärmläsare som gör det komplicerat och ibland omöjligt för blinda personer att utföra
moment i tjänsterna. Även om tjänsten går att använda med skärmläsare eller talsyntes
önskar oftast blinda testpersoner mer återkoppling gällande vad som händer på skärmen
och vad användaren förväntas göra. Exempelvis vilket slags fält användaren är i och vart på
sidan användaren befinner sig. Det är också viktigt att knappar och länkar är kodade med
deskriptiva namn och att det är enkelt att tabba sig fram på sidan. Detta visar att bankerna
måste fortsätta att utveckla internettjänsterna med blinda personer i fokus.

5.3.

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

För synsvaga testpersoner, vilket ofta även omfattar de äldre, är större text samt möjlighet
till förstoring av alla delar av webbplatsen, även till exempel rullgardinsmenyer, viktigt.
Målgruppen är också behjälpt av höga kontraster i tjänstens användargränssnitt. Att
använda färger, kontrasterande ramar och annat för ökad tydlighet och vägledning är
betydelsefullt för flera grupper och underlättar för alla. Ett lättbegripligt språk och tydliga
ordval är också viktigt enligt testpersoner från flera målgrupper.

5.4.

Bilder, symboler och ordval i rubriker och texter ska vara lätta att förstå

Ett förekommande problem är att bankerna försöker vägleda användarna med hjälp av
grafiska illustrationer eller bilder, men det visar sig i användartesterna att testpersonerna
missförstår vad bankerna försöker förmedla med bilderna. Liknande problem upplevs
gällande val av texter och begrepp. Testpersoner har efterfrågat ord som har en mer logisk
koppling till funktionen, på så sätt förenklas även sökningar på webbplatserna, något som
idag upplevs som svårt. Som nämndes ovan bedömer Stelacon att det troligtvis finns ett
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behov hos bankerna av att strukturerat analysera vilka bilder som används och vad man vill
förmedla med dessa bilder.

5.5.

Användbarheten ökar med avskalad information och att den viktigaste
informationen kommer först

Ett problem som framgått studien är att personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter har
svårt att genomföra momenten på internettjänsterna. Detta tycks till stor del bero på att
bankernas internettjänst innehåller många olika delar och mycket information.
Informationen är ofta komplicerad och består av långa sifferföljder vilket försvårar läsningen
för personer i målgruppen. Det är också väsentligt att den viktigaste informationen
presenteras högst upp i ett textstycke då det är ofta förekommande att många användare
förbiser information som kommer längre ner i stycken. Att information är avskalad,
lättbegriplig och att den viktigaste informationen kommer först är viktigt för många grupper
och det gynnar alla.

5.6.

Små förändringar kan göra stor skillnad

Sammanfattningsvis kan konstateras att möjligheten att kunna utföra bankärenden över
internet 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 kontraster, avskalad information, enkelt språk och
tydlig vägledning och återkoppling. Ibland krävs något mer omfattande förändringar,
exempelvis för att göra applikationen kompatibel med skärmläsare. Om bankerna beaktar
och involverar användare med olika funktionsförmågor och it-kunskaper i utvecklingen av
sina produkter och tjänster skulle deras behov kunna fångas upp i ett tidigt stadium och
bidra till med användbara lösningar för alla.
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6.

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

6.1.

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/

6.2.

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.
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Läs mer om användbarhet och användarcentrerat arbetssätt under denna länk:
http://webbriktlinjer.se/startsida/anvandbarhet-och-anvandarcentrerat-arbetssatt/
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7.
7.1.

Bilaga
Bilaga 1 - Förändringar i bankernas internettjänsters tillgänglighet över
tid

År 2010 genomförde företaget Funka (då Funka.nu), på uppdrag av PTS, en liknande studie
som syftade till att utvärdera hur tillgängliga storbankernas internettjänster är för personer
med funktionsnedsättningar. På samma sätt som i denna studie använde även Funka
användartester som metod. De banker som utvärderades i den studien var Handelsbanken,
Nordea, Swedbank, SEB och Skandiabanken. Då teknikutvecklingen och kundernas
efterfrågade funktionalitet i bankernas internettjänster förändrats i snabb takt, innebär det
att resultaten som beskrevs i utvärderingen från 2010 till viss del idag är inaktuella. I följande
kapitel presenteras kortfattat vilka likheter och förändringar som Stelacon kunnat identifiera
mellan de två studierna.
Det är viktigt att poängtera att Stelacon själv enbart genomfört en av dessa studier, den
andra studien genomfördes av Funka och Stelacon har endast tagit del av resultatet. För att
kunna genomföra en användbar och rättvis jämförelse mellan de två studierna är det viktigt
att försöka likställa de två undersökningarnas resultat och vi har därför valt att försöka
kategorisera resultaten utifrån den struktur som användes av Funka. Funka kategoriserade
eventuella problem i tre kategorier som presenteras i Tabell 6 nedan.
Tabell 6. Kategorisering av tillgänglighetstyper
Teknisk Tillgänglighet

Pedagogisk tillgänglighet

Språklig tillgänglighet

Teknisk tillgänglighet
handlar om hur
gränssnittet är
konstruerat. Problem i den
tekniska konstruktionen
medför ofta att användare
med hjälpmedel får extra
stora problem, men alla
användare påverkas
antingen direkt eller
indirekt av tekniska
problem.

Pedagogisk tillgänglighet
handlar om hur gränssnittet
hjälper användaren att förstå
och göra rätt. Är menyer väl
strukturerade? Förstår
användaren hur gränssnittet
ska användas? Ges bra hjälp
och tydliga instruktioner?
Pedagogiska
tillgänglighetsproblem
drabbar alla användare men
är extra allvarliga för
teknikovana och personer
med kognitiva
funktionsnedsättningar.

Språklig tillgänglighet handlar
om texternas formulering och
utformning. Den språkliga
tillgängligheten är avgörande
för att användaren ska förstå
instruktioner och ska kunna
ta till sig informationen.
Språkliga problem drabbar
personer med kognitiva
funktionsnedsättningar och
användare med
lässvårigheter extra hårt.

I studien som Funka genomförde finns inga kvantitativa mått över hur man upplevde
tjänsternas tillgänglighet. Detta gör det svårt att se hur bankerna utvecklats över tid.
Jämförelsen tar därför istället avstamp i olika problemområden som antingen fortfarande
finns eller som försvunnit jämfört med 2010.
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7.1.1.

Teknisk tillgänglighet

Precis som för 5 år sedan har många internettjänster fortfarande problem med vissa delar av
den tekniska tillgängligheten. Funka konstaterade i sin rapport att för att exempelvis
hjälpmedel för gravt synskadade eller blinda personer ska fungera är det centralt att alla
delar av internetbanken är korrekt kodade. Precis som Funka har Stelacon identifierat många
delar av internettjänsterna där den bakomliggande kodningen är otillräcklig, vilket gör
tjänsterna omöjliga att använda. I många fall startar problemen redan på bankernas
välkomstsida där blinda testpersoner inte kan lokalisera hur inloggningsmomentet ska
genomföras då talsyntesen inte kan läsa allt innehåll. I andra fall saknas tydlig namngivning
av exempelvis etiketter och ledtext som anger vad ett fält eller en kryssruta har för syfte. Att
bankerna inte kommit längre i detta område de senaste fem åren är överraskande, givet att
kunskapen funnits länge. Dock har namngivningen i bankernas mobilapplikationer blivit
bättre de senaste åren, vilket ändå visar på att de ser problemet och försöker göra något åt
det.
En aspekt som har förbättrats är möjligheten till navigering via tangentbordet. En del
användare nyttjar tangentbordets tabbfunktion för att förflytta sig på en webbsida och för
att dessa ska kunna använda ett gränssnitt eller en funktion så måste det gå att komma åt
via tangentbordet. 2010 var det inte möjligt i alla banker, men Stelacon har i testerna inte
identifierat några problem med förfarandet i nuvarande gränssnitt.

7.1.2.

Pedagogisk tillgänglighet

Pedagogiska tillgänglighetsproblem drabbar alla användare då det gör användandet av
tjänsten svårare. De aspekter på pedagogisk tillgänglighet som Funka identifierade i sin
undersökning för fem år sedan är idag avhjälpta hos vissa banker medan andra fortfarande
inte tydligt hjälper användaren gällande aspekter som:



hur många eller på vilket sätt siffror ska skrivas in,
tillhandahåller smarta lösningar i formulären som förstår om användaren utlämningar
exempelvis bindestreck eller annan information som egentligen ska finnas med.

Utöver begränsningarna i formulären fanns det år 2010 även problem med felmeddelanden,
att placeringen av knappar var svårbegriplig samt hur hjälpfunktionen fungerar. Dessa
problem förekommer fortfarande men vissa banker har tagit till sig av kritiken och arbetat
aktivt med att förbättra dessa aspekter.
De centrala resultaten i 2015 års studie gällande pedagogisk tillgänglighet är snarare att
användarna vill se ett större helhetsperspektiv hos bankerna där aspekter som att vägleda
användaren genom alla moment samt att ge användaren tydlig återkoppling när varje steg är
avslutat. För att hjälpa användarna med detta kan bankerna exempelvis arbeta med
vägledande färger och kontraster, ordval som användarna kopplar till ett visst moment och
tydlig sammanställd helhetsinformation innan ett moment ska slutföras.

7.1.3.

Språklig tillgänglighet

Språklig tillgänglighet handlar om texternas formulering och utformning. Ett enkelt och
tydligt språk med bra bilder, filmer eller illustrationer är en god hjälp för att informera och
hjälpa användarna.
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Något som är återkommande i båda undersökningarna är att bankerna försöker vägleda
användarna med hjälp av bilder och ord/rubriker, men det visar sig i användartesterna att
testpersonerna missförstår vad bankerna försöker förmedla med bilderna och begreppen.
Stelacon bedömer, utifrån att kritiken är återkommande över tid, att det troligtvis finns ett
behov hos bankerna av att strukturerat analysera vilka bilder och ord som används och vad
man vill förmedla med de valda bilderna/orden. Därefter genomföra användartester eller
liknande undersökningar med en bred grupp människor för att säkerställa att det som
banken uppfattar att bilderna eller de grafiska illustrationerna förmedlar faktiskt upplevs
likartat av användarna och kunderna.
Funka påpekade i sin studie att många personer har problem med så kallade ”svåra ord” och
att det oftast saknas ordlista som förklarar dessa ord. I de tester Stelacon genomfört har
problematiken med ”svåra ord” ytterst sällan nämns. De är snarare begrepp som ”Lägg till”
eller ”kategori” som skapat förvirring hos testpersonerna och detta kan inte betraktas som
svåra ord utan snarare mindre lämpliga ordval för vad banken vill förmedla med just det
begreppet.
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7.2.

Bilaga 2. Diskussionsguide användartester Banker internettjänster

Introduktion

(4 min)

Välkommen hit. Tack för att du tagit dig tid att komma. Mitt namn är _____. Det här är
__________. Vi arbetar på ett analysföretag som heter AB Stelacon.
Vi genomför det här uppdraget åt Post- och telestyrelsen. Målet med de här
användartesterna är att testa hur väl olika banktjänster på internet fungerar.
Genom att genomföra detta test vill vi få en inblick i hur väl tjänsterna 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 inloggning, överföringar samt
betalningar. 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 40 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.
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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 datorer
och/eller banktjänster på internet?



Brukar du använda datorn för banktjänster?



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

Vilken banktjänst avses testas?

Testuppgift 1 – Inloggning på bankens internettjänst

(6 min)

Testa att öppna och logga in på internettjänsten.
Syfte: att testa hur enkelt eller svårt det är att logga in på bankens internettjänst.
1. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att öppna och/eller logga in? 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?

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 i
internettjänsten.
6. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att överföra pengar mellan egna konton i
internettjänsten? 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?
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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 i
internettjänsten.
11. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att överföra pengar till andras konton i
internettjänsten? Varför?
12. Vad saknar du för information?
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?

Testuppgift 4 – Betalning av räkningar

(7 min)

Testa att betala räkningar i internettjänsten.
Syfte: att testa hur enkelt eller svårt det är att betala räkningar och e-fakturor i
internettjänsten.
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?

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?

44 (45)

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?

Testade internettjänster
Swedbank

http://www.swedbank.se/privat/index.htm

Skandiabanken

http://www.skandiabanken.se

Nordea

http://www.nordea.se

SEB

http://www.seb.se

Handelsbanken

http://www.handelsbanken.se

ICA Banken

https://www.icabanken.se/

Danske Bank

https://www.danskebank.se

Länsförsäkringar

https://www.lansforsakringar.se

FOREX bank

https://www.FOREX.se
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