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Checklista för tillgängliga bankdosor 

För att öka möjligheten för alla medborgare att använda bankdosor är det viktigt att de är 

utvecklade på ett tillgängligt sätt. En ansats har gjorts att koppla dessa tips och råd mot några 

viktiga standarder och riktlinjer. I slutet på detta dokument finns hänvisning till dessa 

standarder och riktlinjer för tillgängliga IKT-tjänster och produkter. Notera att 

sammanställningen med tips och råd inte utgör ett komplett material utan ska ses som en 

första hjälp och ett komplement till befintliga standarder.  

Syftet med nedstående tips och råd är att belysa områden som är kritiska vid arbetet med att 

göra bankdosor mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och för äldre. 

Sammanställningen är baserad på viktiga aspekter som lyfts fram i användartester i studien 

”Utvärdering av tillgängligheten i bankdosor för personer med funktionsnedsättning och 

äldre”, som genomfördes av Stelacon på uppdrag av Post- och telestyrelsen under våren 2015. 

Målgruppen som ingick i dessa tester var blinda, synsvaga, dyslektiker, äldre samt personer 

med nedsatt handfunktion, ADHD, förvärvad hjärnskada och Aspergers syndrom. 

Testpersonerna har genomfört alla grundläggande moment vid användning av bankdosor 

samt själva värderat och beskrivit hur enkelt eller svårt det var att genomföra momenten.   

Tipsen och råden är uppdelade i fem olika avsnitt, användarprocessen, dosans utformning, 

dosans display, information samt talande dosor.  
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Nr ANVÄNDARPROCESSEN Ja Nej 

1 Får användaren tydlig återkoppling i de olika momenten? □ □ 

Användare ska få återkoppling under alla moment som kräver användning av 

en bankdosa. Exempel på sådan återkoppling kan vara ett meddelande i 

bankdosan om att koden som användaren har angivit är godkänd.  

2 Är information tillgänglig under så pass lång tid att användare, 

oavsett funktionsnedsättning, kan ta del av den? 
□ 

 

□ 

 

Informationen i dosans display ska vara tillgänglig under så pass lång tid att 

användaren hinner ta del av den. Exempelvis ska användare med lässvårigheter 

hinna skriva ner svarskoder innan koden försvinner från displayen.  

3 Innehåller användarprocessen få steg? □ 

 

□ 

 Användarprocessen, såsom inloggning och signering, bör innehålla få moment 

för användaren. När processen innehåller alltför många moment kan det bli 

krångligt för användaren.  
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Nr DOSANS UTFORMNING Ja Nej 

4 Är funktionsknapparna intuitiva (dvs. lätta att förstå)? □ □ 

Funktionsknapparnas syfte ska vara tydligt och enkelt att begripa. Information 

på knapparna ska vara på svenska och det är viktigt att använda begrepp/ord 

som är enkla att förstå. 

5 Får användaren tydlig respons på knapptryck? □ □ 

Knapparna ska vara utformade så att användaren tydligt känner av när en 

knapp har tryckts in. Knapparna ska inte vara för tröga att trycka in och vid 

knapptryck ska användaren tydligt få återkoppling av knapptrycket i displayen.  

6 Finns det en taktil punkt på knapp 5? □ □ 

Knapp 5 på knappsatsen ska vara utrustad med en taktil punkt för att 

användare enklare ska ha möjlighet att navigera på dosan. Annars har bland 

annat blinda svårigheter med att veta vilka knappar de ska trycka in 

Standardiseringsorganset ETSI rekommenderar att punkten är 0,6 mm (± 0,2 

mm) hög och med en diameter av 1,5 mm (± 0,2 mm).  

7 Finns det punktskrift på funktionsknappar? □ □ 

Funktionsknappar bör vara utrustade med punktskrift så att användare kan 

lokalisera dessa på dosan. Detta för att bland annat blinda användare har svårt 

att hitta funktionsknappar och veta vad dessa knappar betyder. 

8 Finns det utrymme mellan knappar i knappsatsen? □ □ 

För att minska risken att användare trycker fel är det viktigt att det finns 

tillräckligt med utrymme mellan knapparna i knappsatsen. Små klickytor bör 

inte vara placerade för tätt ihop.  

9 Har knappsatsen kontrasterande färgsättning? □ □ 

Färgerna på dosans olika delar bör ha hög kontrast för att underlätta 

användningen för synsvaga. Det bör vara hög kontrast mellan färgen på 

knapparna och knapptexten samt mellan bakgrundfärg och knappar. 

ETSI rekommenderar att kontrastförhållandet mellan färgerna på knapparna 

och siffrorna bör vara större än 10: 1. 

10 Är dosan ergonomiskt utformad? □ □ 

Dosan bör vara anpassad för att ligga bra i handen och samtidigt kunna ligga 

stabilt på en platt yta. Exempelvis kan tassar under bankdosan underlätta 

stabiliteten om dosan ligger på ett bord. 
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Nr DOSANS DISPLAY Ja Nej 

11 Är sifferföljderna i displayen uppdelade i grupper om tre?   □ □ 

Sifferföljderna i displayen ska vara uppdelade i grupper om tre, exempelvis 

123 456 789. Detta för att det ska underlätta för användare att läsa av och 

skriva ner sifferföljder.  

12 Är kontrasten hög i dosans display? □ □ 

Kontrasten mellan bakgrund och text ska vara hög i dosans display.  Siffror och 

text i displayen blir då lätt att urskilja. Exempelvis har synsvaga personer 

svårigheter att läsa text och siffror i displayer med låg kontrast. 

13 Har dosan en stor display? □ □ 

Dosan bör ha stor display för att användare lättare kan läsa information på 

displayen. Vidare bör hela displayen utnyttjas för att visa informationen. 

14 Presenteras information och innehåll på svenska? □ □ 
Information till användaren bör vara skriven på svenska. I detta sammanhang 

är det viktigt att även tänka på att använda begrepp och ord som är enkla att 

förstå.   
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Nr INFORMATION Ja Nej 

15 Går det att använda olika sökord för att finna information om 

bankdosorna på bankens webbplats? 
□ □ 

Det ska vara lätt för användaren att hitta information om bankdosorna på 

bankernas webbplats. För att underlätta för användarna så ska informationen 

vara sökbar med flera olika sökord. Vår rekommendation är att inkludera 

sökorden bankdosa, bank dosa, säkerhetsdosa, kortläsare och talande 

bankdosa. 

16 Finns information om bankdosor tillgängligt för användarna på 

olika sätt? 
□ □ 

Användare bör kunna få information om bankdosor på flera olika sätt. 

Informationen bör finnas tillgänglig digitalt, via telefon, i brev samt vid 

personliga möten med banktjänsteman. 
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Nr TALANDE DOSA Ja Nej 

16 Finns det möjlighet att justera den talande dosans volym? □ □ 

Det ska vara möjliget att justera talets volym för att anpassa efter individuella 

behov. Detta för att vissa användare har behov av högre volym på talet medan 

andra har problem med att lyssna på tal i hög volym. 

17 Läses siffror upp i grupp om tre? □ □ 

Sifferföljder ska läsas upp i grupper om 3 för att underlätta för användaren att 

uppfatta och skriva ner koder från bankdosan, exempelvis 123 456 789. Om 

dessutom sifferuppdelningen är uppdelad om 3 i displayen blir det extra tydligt 

för användaren. 

18 Finns det möjlighet att justera talets tempo? □ □ 

Det bör vara möjliget att justera talets tempo för att anpassa efter individuella 

behov. Detta för att vissa användare har svårigheter med att förstå talet om 

tempot är för högt. 

19 Finns möjlighet att pausa talet? □ □ 
Användare som är beroende av talet önskar kunna pausa talet. Möjlighet att 

pausa förbättrar hörbarheten och underlättar mottagandet av koder etc. 

20 Får användaren alla information denne behöver genom talet?  □ □ 

Användare som är beroende av talet bör få all information denne behöver 

genom talet. Exempel på sådan information är var knappar är placerade på 

dosan och vilken knapp som användaren ska trycka in.  

21 Går det att välja att lyssna på talet genom både högtalare och 

hörlurar? 
□ □ 

Användaren bör kunna välja om denne vill lyssna på informationen från dosan 

via högtalare eller via hörlurar. Om användaren väljer att använda hörlurar bör 

hörlursuttaget vara placerat så att dosan fortfarande ligger bra i handen. 
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Läs mer om standarder och riktlinjer för ökad tillgänglighet  

Nedan framgår ett urval av standarder och riktlinjer som bedöms viktiga att beakta vid 

utveckling av tillgängliga IKT-tjänster och produkter. Listan gör inte anspråk på att vara 

komplett - det kan finnas fler standarder, riktlinjer och annan vägledning som bör beaktas för 

att dessa tjänster och produkter ska vara tillgängliga för alla. 

Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.0 - Web Content Accessibility 
Guidelines   

WCAG innehåller rekommendationer för att göra webbinnehåll mer tillgängligt för en bredare 

skara människor med olika typer av funktionsnedsättningar. WCAG är framtagna av 

industrikonsortiet World Wide Web Consortium (W3C) och har blivit en ISO-standard. Som en 

uppföljning av WCAG, har ytterligare en ISO-standard tagits fram, del 171 ”Guidance on 

Software Accessability”. Tillägget ger riktlinjer för mjukvara generellt, inte bara för 

webbinnehåll. I WCAG 2.0 finns rekommendationer för lägsta kontrastvärde för olika typer av 

innehåll (1.4.3) samt en riktlinje för läsbart och begripligt textinnehåll.  

Engelsk version: https://www.w3.org/TR/WCAG20/ 

Svensk version: http://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/WCAG20-sv-20121023/ 

ETSI: Tillgänglighetskrav lämpliga vid offentlig upphandling av IKT produkter och 
tjänster i Europa 

Tillgänglighetsstandarden    

Engelsk version: ETSI EN 301 549  

Svensk version: SS-EN 301549 

Vägledningen för webbutveckling 
Vägledning för webbutveckling är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med 

webbplatser inom offentlig sektor i Sverige men även den privata sektorn kan med fördel 

använda den. Tillgänglighet är en grundläggande princip i webbriktlinjerna och flera av dessa 

riktlinjer kan användas även vid utveckling av applikationer. 

R1. Utgå från WCAG 2.0 nivå AA 

R80. Följ standarder 

R81. Utveckla webbplatsen enligt en standard snarare än för en webbläsare  

http://webbriktlinjer.se/ 

Myndigheten för delaktighet: Riktlinjer för tillgänglighet - Riv hindren 

http://www.mfd.se/publikationer/rapporter/riktlinjer-for-tillganglighet-riv-hindren/ 

Institutet för språk och folkminnen – att skriva klarspråk: 

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak/att-skriva-klarsprak.html 
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