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Sammanfattning 
 
Det finns förbättringsåtgärder som kan öka användbarheten av bankdosor 

Samtliga testpersoner kan använda bankdosor, men det finns flera förbättringsåtgärder som 

kan öka användbarheten av dosorna och förenkla hanteringen för personer med 

funktionsnedsättning och äldre. Bland annat: 

 Uppdelade sifferföljder i displayen 

 Tydliga kontraster i display och knappsats 

 Att inloggnings- och signeringsinformation är aktiv under en längre tid  

 Mer information om bankernas talande dosor 

De talande bankdosorna är uppskattade av flera målgrupper 

Användandet av talande dosor förenklar för flera målgrupper, bland annat testpersoner med 

kognitiv funktionsnedsättning och dyslexi. Merparten av testpersonerna känner dock inte till 

att produkten finns i bankernas sortiment. Blinda testpersoner efterfrågar även att talet ger 

mer information vid användandet, som exempelvis var funktionsknapparna är placerade eller 

vilka siffra som tryckts in. Eller att funktionsknapparna är märkta med punktskrift. 

Informationen om bankdosor ska distribueras via flera olika kanaler 

Testpersonerna vill att information om bankdosor ska vara tydlig och enkel, och olika personer 

föredrar att få information på olika sätt. Några önskar få information på papper som de kan 

spara. Några vill ha muntlig information, och andra vill söka upp informationen själva på 

bankernas webbplatser. Informationskampanjer om de talande bankdosorna är också 

efterfrågat, då flera målgrupper anser att de förenklar användandet. 

Studien är genomförd med användbarhetstester 

Användbarhetstester har genomförts med totalt 30 testpersoner ur olika målgrupper. 

Målgrupperna som ingick i dessa tester var blinda, synsvaga, dyslektiker, äldre, personer med 

nedsatt handfunktion samt personer med ADHD, psykisk funktionsnedsättning, förvärvad 

hjärnskada och Asperger. Testpersonerna har testat bankdosor från Handelsbanken, ICA 

Banken, Nordea, SEB och Swedbank. Testpersonerna har genomfört momenten inloggning och 

signering samt själva värderat och beskrivit hur enkelt eller svårt det var att genomföra dessa 

moment. I vissa fall har testpersonerna gett förslag på förbättringsåtgärder som kan 

underlätta användandet. Expertbedömningar och ett mindre antal användbarhetstester har 

även genomförts av Länsförsäkringars standarddosa. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

PTS har i uppdrag av regeringen att säkerställa att viktiga tjänster för personer med 

funktionsnedsättning inom områdena elektronisk kommunikation och post finns tillgängliga. 

Tillgänglighet till finansiella tjänster är en viktig del i ett fungerande samhälle. I arbetet med 

att säkerställa tillgängligheten till banktjänster eller kontakt med bank, ingår att verktyg och 

tekniska funktioner ska vara anpassade för alla individer i samhället. Bankdosor är exempel på 

sådana tekniska funktioner. Bristande tillgänglighet till bankdosor kan innebära svårigheter att 

utföra bankärenden som exempelvis betalning av räkningar för äldre och personer med 

funktionsnedsättning.  

Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Stelacon i uppgift att utvärdera tillgängligheten till de 

svenska storbankers bankdosor genom användbarhetstester med personer med 

funktionsnedsättning och med äldre.  

1.2. Syfte med undersökningen 

Syftet med undersökningen är att utvärdera hur användbara bankdosor är för personer med 

funktionsnedsättning och för äldre.  

1.3. Användbarhetstest kombinerat med djupintervju som metod 

Undersökningen har genomförts med en kombination av användbarhetstester och 

djupintervjuer. Användbarhetstester genomfördes med personer med funktionsnedsättning 

och äldre och djupintervjuer genomfördes med banker och leverantörer av bankdosor. 

Användbarhetstest är en kvalitativ metod som syftar till att återge användarens upplevelser i 

samband med användning av en bankdosa. Testpersonerna får ett antal förutbestämda 

uppgifter att utföra. Testledaren observerar hur testpersonen genomför uppgifterna och 

diskuterar sedan testpersonens upplevelse av testmomenten.  

Användbarhetstesterna inleddes med frågor kring vilken eller vilka banker testpersonerna är 

kund i, vanan vid att använda bankdosor och vilka andra inloggningsmetoder som 

testpersonerna använder. Därefter fick testpersonerna i uppgift att logga in på en 

internetbank och signera ett överföringsuppdrag. Testpersonerna fick genomföra de moment 

som är förenade med användning av en bankdosa, så som att ta fram en inloggningskod och 

signera en betalning. De utförde däremot inte några moment inne på internetbanken på 

datorn, såsom att lägga till betalningar eller att fylla i OCR-nummer, då det inte var 

internetbankerna utan de respektive bankdosorna som skulle utvärderas. Därefter fick de 

själva värdera och beskriva hur enkelt eller svårt det var att genomföra momenten, samt ge 

förslag på förbättringsåtgärder som kan underlätta användandet. Som avslutning på testet har 

testpersonerna fått uttala sig om vilken bankdosa som fungerar bäst, vilka funktioner som är 

centrala för att underlätta användningen och hur de önskar få information från banken.  

För att testerna ska vara så rättvisande som möjligt har dosorna testats i varierad ordning 

eftersom inlärningsprocessen kan påverka testpersonernas upplevelse av dosornas 

funktionalitet. 

Förutom kvalitativa beskrivningar, innehåller undersökningen kvantitativa mått. Efter varje 

genomfört test, där inloggnings- och överföringsmoment samt utformningen av bankdosorna 
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har diskuterats, har testpersonen fått ge dosan ett helhetsbetyg på en skala mellan 1 och 5. På 

denna skala är 1 ”mycket svår att använda” medan 5 är ”mycket lätt att använda”. Det 

kvantitativa måttet ger en sammantagen bild av användbartesternas utfall med avseende på 

typ av bankdosa och funktionsnedsättning. 

Det är viktigt att poängtera att detta undersökningsresultat inte är generellt för samtliga 

individer med en viss funktionsnedsättning. Resultatet i denna undersökning analyseras 

utifrån de genomförda användbarhetstesterna och testpersonernas åsikter kan exempelvis 

vara påverkade av nuvarande användning av bankdosa, egna preferenser, specifika behov 

eller teknikintresse. Under testerna visade det sig att testpersonerna har en tendens att ge 

högst betyg till den dosa de själva använder och är vana vid. Flest testpersoner har erfarenhet 

av Nordeas kortläsare vilket i viss mån kan påverka betygen. 60 procent av testpersonerna ger 

högst betyg till den bankdosa de själva har erfarenhet av. 

 

1.4. Rekrytering och urval i undersökningen  

Rekrytering av testpersoner har gjorts med personer som tidigare har anmält intresse vid 

annonsering i nyhetstidningen Metro och via intresseorganisationer. Rekrytering har även 

gjorts via personliga kontakter. Testerna genomfördes med Stelacons bankkonton och 

bankdosor. Totalt genomfördes användbarhetstester med 30 personer. Några personer har 

fler än en funktionsnedsättning, vilket innebär att de har registrerats inom fler än en 

målgrupp. Testerna har fördelats enligt följande: 

Tabell 1. Antal användartester 

Målgrupp Antal tester 

Personer som är 75 år eller äldre 5 

Personer som är blinda 3 

Personer som är synsvaga 5 

Personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter 6 

Personer med nedsatt handfunktion/reumatism 4 

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar  

         ADHD 5 

         Aspergers Syndrom 4 

         Förvärvad hjärnskada  5 

         Psykisk funktionsnedsättning 3 

Totalt 40 
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Intervjuer har genomförts med följande banker och leverantörer av bankdosor: 

 Tabell 2 Intervjuade banker och leverantörer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.5. Testade bankdosor och begrepp 

Användbarhetstester har genomförts på bankdosor från Swedbank, SEB, Handelsbanken, 

Nordea och ICA Banken. Utvärderingen har dels genomförts med bankernas standarddosa, 

och dels med de dosor som har talfunktion. Även Länsförsäkringar har bankdosor, såväl 

standarddosor som större, talande. Ett mindre antal användbarhetstester har genomförts på 

Länsförsäkringars standarddosa och som ett komplement till testerna har en 

expertutvärdering av den dosan genomförts. Läs mer i Bilaga 1 Resultat per bankdosa. 

Skandiabanken valdes bort eftersom de inte har några bankdosor. De använder istället andra 

inloggnings- och signeringsmetoder.  

Bankerna benämner sina bankdosor på olika sätt. I rapporten används respektive banks 
begrepp där så är möjligt. När flera bankers dosor benämns används samlingsbegreppet 
”bankdosor”. 
  

Intervjuade banker och leverantörer 

Handelsbanken 

Länsförsäkringar 

Nordea 

ICA Banken 

SEB 

Swedbank 

Gemalto 

Vasco 
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De bankdosor som utvärderats presenteras nedan: 

Figur 1. Testade bankdosor 

 
 

1. SEB:s talande Digipass 

2. SEB:s standarddigipass 

3. Swedbanks talande säkerhetsdosa 

4. Swedbanks standardsäkerhetsdosa 

5. ICA Bankens talande säkerhetsdosa 

6. ICA Bankens standardsäkerhetsdosa 

7. Handelsbankens talande kortläsare 

8. Handelsbankens standardkortläsare 

9. Nordeas talande kortläsare 

10. Nordeas standardkortläsare 

11. Länsförsäkringars säkerhetsdosa 

 

1.6. Disposition 

I kapitel 2 beskriver resultatet av användbarhetstesterna. Kapitel 3 handlar om information 

om och utformning av bankdosor. Kapitel 4 innehåller slutsatser och kapitel 5 ger 

rekommendationer baserat på utvärderingens resultat. 
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2. Resultat användbarhetstester 

I följande kapitel presenteras resultatet av användbarhetstesterna. Inledningsvis presenteras 

vilka inloggningsmetoder testpersonerna i studien använder sig av samt genomsnittligt betyg 

per bankdosa. Därefter presenteras resultatet av användbarhetstesterna utifrån respektive 

målgrupp av testpersoner.    

2.1. Hälften av testpersonerna använder flera inloggningsmetoder 

De flesta av testpersonerna använder eller har använt bankdosa tidigare, men det finns några, 

främst äldre personer, som aldrig har använt sig av bankdosa tidigare. Dessa testpersoner 

betalar vanligtvis sina räkningar genom att använda bankernas betaltjänst och posta 

räkningarna till banken som sköter betalningarna. För att kontrollera saldo besöker dessa 

personer ett bankkontor, ringer banken eller kontrollerar saldo i bankomaten. 

Ungefär hälften av testpersonerna använder flera inloggningsmetoder och ungefär en 

tredjedel använder Mobilt BankID, antingen enbart eller i kombination med en bankdosa. De 

testpersoner som använder Mobilt BankID tycker att det fungerar smidigt och de som helt har 

gått över till Mobilt BankID upplever det vara krångligt att använda en bankdosa. 

”Nu tycker jag att det är lite krångligt med bankdosa då jag är van att använda Mobilt 

BankID som är väldigt enkelt”. Person som är blind  

”Skickar in mina räkningar i Bankgirokuvert. Går in på banken om jag vill veta saldo 

alternativt kollar saldo via bankomat. Jag inser dock att detta kan komma att försvinna i 

framtiden.” Person som är äldre 

 

2.2. De talande dosorna får generellt höga betyg   

De olika målgrupperna har i viss mån olika preferenser när det gäller bankdosor. Generellt kan 

sägas att de talande dosorna får höga betyg. Framförallt Nordeas och Swedbanks talande 

dosor rankas högst bland testpersonerna, se figur 2. Bland standarddosorna får Nordeas och 

Handelsbankens bankdosor högst genomsnittsbetyg, se figur 3. De bankdosor som får lägst 

genomsnittsbetyg av testpersonerna är SEB:s och Swedbanks standarddosor. 

Länsförsäkringars säkerhetsdosa är inte med i sammanställningen nedan eftersom de endast 

har testats av en minoritet av testpersonerna. Se expertbedömning i bilaga 1 Resultat per 

bankdosa. 
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Figur 2 Snittbetyg per målgrupp och bankdosa 

 

 
 
Figur 3 Genomsnittligt betyg per testad bankdosa 

Bank Typ av dosa Genomsnittligt betyg 

Handelsbanken Standard 3,7 

 Talande 3,6 

SEB Standard 1,9 

 Talande 3,5 

ICA Banken Standard 2,5 

 Talande 3,5 

Swedbank Standard 2,3 

 Talande 3,8 

Nordea Standard 3,9 

 Talande 4,0 

 

 

Bank Dosa Synsvaga Blinda

Kognitiv 

funktions- 

nedsättning

Psykisk 

nedsättning

Förvärvad 

hjärnskada Dyslexi Äldre

Nedsatt 

handfunktion

Standard
3,5 4,0 3,3 3,5 3,8 3,3 3,3

Talande
4,0 4,0 3,3 3,3 3,5 3,3 3,3 4

Standard
1,8 1,5 1,7 2,3 1,8 2 1,3

Talande
4,3 3,7 2,8 2,3 3,5 3,3 4,4 3

Standard
2,3 2,3 2,2 2,8 3,2 2,3 1,7

Talande
3,6 3,7 3,3 3,2 4 3,4 3 3,3

Standard
2 1,9 2,2 2,8 2 1,8 2

Talande
4,4 4,0 3,4 2,8 4 3,2 4,8 4

Standard
4 3,9 3,3 4,3 3,7 4,3 4,3

Talande
3,5 3,5 4,5 4,3 4 4,2 4,7 4,3

3,6-5 poäng 2,1-3,5 poäng 1-2 poäng

Handelsbanken

SEB

ICA Banken

Swedbank

Nordea
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2.3. Resultat per målgrupp 

I följande avsnitt beskrivs det huvudsakliga resultatet fördelat på respektive målgrupp av 

testpersoner. 

2.3.1. För personer som är synsvaga är det viktigt med tydliga kontraster 

Synsvaga personer föredrar stora dosor med tydliga kontraster, och de uppskattar det stöd de 

talande bankdosorna ger. För personerna i denna målgrupp är det viktigt att koderna inte 

försvinner för snabbt och att sifferföljderna gärna får vara uppdelade i displayen.   

De synsvaga testpersonerna som deltog i användbarhetstesterna har varierande grad av 

synnedsättning, men alla har behov av visuell tydlighet och en bankdosa med stor display och 

tydliga kontraster i knappsats och på display. Om displayen och knappsatsen inte har tydliga 

kontraster kan denna målgrupp ha svårt att se siffror och annan information. En annan 

betydande del på en bankdosa är displayens storlek. En stor display och siffror som är tydligt 

utformade är viktigt.  

”Ljus dosa ger möjlighet till större kontraster vilket är viktigt.” 

Testpersonerna med synnedsättning använder talande dosor i varierande grad, vissa använder 

talade dosor regelbundet medan andra inte känner till tekniken. Gemensamt för alla 

testpersonerna är att de uppskattar de talande bankdosorna. Flera av de synsvaga 

testpersonerna påpekar att de ofta behöver anstränga sig för att se siffrorna när de använder 

bankdosa och därmed riskerar att slå in fel kod. Talet som komplement ger en större säkerhet 

vid användning av bankdosa. 

”Med talfunktionen är det nästan omöjligt att göra fel. Funktionen är väldigt 

genomtänkt.”  

Ytterligare en fördel med de talande dosorna är att den fysiska storleken på dessa dosor 

upplevs som god, till skillnad från SEB:s och Swedbanks standarddosor som upplevs vara för 

små för denna målgrupp, se figur 4. Vissa av testpersonerna kunde exempelvis inte genomföra 

tester på dessa dosor, främst på grund av liten display och knappsats. Det rådde delade 

meningar om vilken typ av talande dosa som är bäst, noterbart är emellertid att Swedbanks 

och SEB:s dosor får höga poäng, mycket tack vare att de har stora tydliga knappar, stor display 

och står stadigt på bordet. Dessutom upplevs det positivt att det finns möjlighet att välja om 

man vill ha talet i hörlurar eller i dosans högtalare. 
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Figur 4 SEB:s och Swedbanks talande- och standarddosor 

 

 ”Displayen är svår att se då den är så liten.” Om SEB:s och Swedbanks standarddosa 

”Stora och bra knappar, lätt att hålla i handen och ha på bordet. Lagom stor. ”Om SEB:s 

och Swedbanks talande dosor 

Några testpersoner påpekar att tiden som en kod visas i displayen och även återges via 

talfunktionen blir inaktiv för snabbt i många bankdosor, ett önskemål är att man får mer tid på 

sig i varje moment. De bankdosor som delar upp siffrorna i grupper om tre, exempelvis 

”253 572 362”, får positivt omdöme. Testpersonerna tycker att det är positivt att talet i de 

talande dosorna följer denna uppdelning vid uppläsning av siffror. Det gör att risken för att 

skriva in en felaktig sifferkombination minskar. 

”Talet ger verkligt stöd och trygghet, så det känns inte alls stressigt.” 

2.3.2. För personer som är blinda är det positivt om bankdosan har få knappar 

Blinda personer använder talande dosor och många föredrar dosor med endast en 

funktionsknapp före de dosor som har sex funktionsknappar. Knappar med text bör ha 

beskrivning i punktskrift eller beskrivas av den talande rösten. Testpersonerna vill kunna 

anpassa talets volym och hastighet och rösten ska ge så mycket information som möjligt, 

exempelvis information om var olika knappar är placerade på dosan. 

Blinda testpersoner måste helt förlita sig på sin känsel och hörsel vid användning av 

bankdosor. Om talfunktion saknas eller är ur funktion kan en bankdosa vara helt obrukbar för 

individen. 

I användbarhetstesterna kunde de blinda personerna endast testa de talande bankdosorna. 

Att genomföra ett inloggnings- eller transaktionsmoment med en standarddosa kräver syn och 

därmed var användbarhetstester av standardosor med blinda personer inte möjligt att 

genomföra. Alla testpersoner i denna målgrupp har sedan tidigare erfarenhet från talande 

bankdosor och sköter många av sina bankärenden via internetbanken.  
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Merparten av de blinda testpersonerna anser att få knappar på bankdosan är en fördel. Om 

det endast finns en funktionsknapp minskar risken för att ett misstag ska kunna ske. Det är 

också viktigt för denna målgrupp att det finns en kännbar punkt på knapp 5 för att de ska 

kunna orientera sig på knappsatsen. En kännbar punkt på knapp 5 saknas exempelvis på SEBs 

och Swedbanks standarddosor. Bankdosor med flera funktionsknappar, som ”login” och 

”sign”, saknar märkning med punktskrift. Se figur 5. 

Figur 5. Funktionsknappar saknar punktskrift 

 

För blinda är talfunktionen den viktigaste delen av en bankdosa. Det är viktigt att kunna 

specialanpassa talfunktionen genom att justera hastighet och volym på talet. Det finns också 

önskemål om att kunna pausa uppläsningen. Ett annat önskemål kring talfunktionen är att 

rösten ska ge så mycket information som möjligt, exempelvis information om var knapparna 

är placerade. Upprepningsknappen anses viktig för att personer som är blinda ska känna sig 

trygga i de olika bankmomenten. Flera av testpersonerna önskar tydligare information om 

upprepningsknappen och var den sitter på dosan.      

”Behöver mer info i talet. Dosan meddelande mig att trycka på okej, men berättade inte 

var okej-knappen satt på dosan.”  

”Skulle vilja kunna pausa mitt i uppläsningen!” 

För att en blind person ska förstå så mycket som möjligt av de olika bankmomenten är 

kontinuerlig ljudåterkoppling viktigt. Ljudåterkoppling kan exempelvis ske via ett klickande ljud 

när en knapp trycks ned, med varningar om när tiden för en session når sitt slut och med 

tydliga angivelser när ett moment är helt klart och genomfört.  

”Rösten talade fort, vilket gjorde det lite stressigt. Generellt behövs mer återkoppling från 

dosan.” 

2.3.3. Testpersoner med kognitiv funktionsnedsättning vill ha få steg i 
inloggningsprocessen och tydlig återkoppling från bankdosan 

För personer med kognitiv nedsättning är enkelhet och tydlighet viktigt. Flera av 

testpersonerna i målgruppen ser en fördel i att använda en talande dosa eftersom flera olika 

informationskällor förenklar användandet.  
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I gruppen kognitiv funktionsnedsättning ingår personer med ADHD, ADD och/eller 

autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom.  

Flera av testpersonerna påpekar att det är viktigt att inloggningsprocessen inte innehåller för 

många steg och att återkopplingen från dosan är tydlig och kommer direkt. Samtidigt är det 

viktigt att koden inte försvinner för snabbt från dosan. 

”Jag vill ha snabb reaktion och korta moment p.g.a. min diagnos”. Person med ADHD 

”Jag skulle tröttna fort i en inloggningsprocess, jag är alldeles för snabb. Blir ett 

stressmoment." Person med ADHD 

Några av testpersonerna med kognitiv nedsättning tycker att det är irriterande med knappar 

som är svåra att trycka in. 

”Piltangenten reagerade inte och var väldigt svår att trycka in.” Person med Aspergers 

syndrom och dyslexi 

För några av personerna med Aspergers syndrom är det extra viktigt med tydlig information. 

Det ska vara tydligt vad knapparna innebär och att ordval är korrekta och inte kan missförstås, 

exempelvis är det en person som vid användning av de talande dosorna uppfattar att 

”piltangenten” gäller piltangenten på datorn och inte dosan. Det är också viktigt för denna 

målgrupp att instruktionerna kopplade till de olika stegen är tydliga, exempelvis saknas 

instruktion om att man ska trycka på knappen ”2” vid signering på Swedbanks internetbank. 

Flera av testpersonerna med ADHD och Aspergers syndrom tycker att det är en fördel att 

använda en talande dosa eftersom att det blir tydligare när man får informationen på flera 

sätt. 

”Kändes mycket bättre med talet, blir dubbelt så tydligt. Kan ha en positiv effekt för mig 

med tanke på min diagnos.” Person med ADHD och Aspergers syndrom 

2.3.4. Personer med psykisk nedsättning önskar en tydlig process med få 
moment 

Personerna med psykisk funktionsnedsättning upplever generellt inga problem med att 

använda bankdosorna. De uppskattar en tydlig process med få moment, precis som många 

andra målgrupper. 

Personerna med psykisk funktionsnedsättning i studien har exempelvis emotionellt instabil 

personlighetsstörning, även kallad borderline, bipolär sjukdom eller paniksyndrom. 

Testpersonerna med psykisk nedsättning har inga problem att använda dosorna och deras 

synpunkter sammanfaller med många andra målgruppers. Exempelvis önskar de en tydlig 

process med få moment. Storleksmässigt ska dosan vara möjlig att ta med sig, men samtidigt 

inte för liten så det är svårt att trycka på den eller se vad som står i displayen. Några 

uppskattar de talande dosorna och tycker att de är ett stöd.  

”En optimal dosa skulle se ut som den talande Nordea-dosan, fast med svensk text på 

knapparna. Inte för långa sifferföljder och inte för många moment.” Om Nordeas talande 

kortläsare 

”Känns stressigt för att texten på skärmen försvinner så snabbt, och man endast har cirka 

30 sekunder på sig för att föra in siffrorna.”  
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”Mycket tydligare för mig med talet. Bra att få allt uppläst, svårt att komma ihåg alla 

siffrorna.”  

2.3.5. Personer med förvärvad hjärnskada som har problem med minnet önskar 
tydlig återkoppling och uppdelade sifferföljder 

För personer med förvärvad hjärnskada och minnesproblem är tydlig återkoppling och 

uppdelade sifferföljder viktigt.  

Testpersonerna med förvärvad hjärnskada har olika behov beroende på vilken del av hjärnan 

som har skadats. Några av dessa personer har även en förlamning på ena sidan av kroppen 

med nedsatt handfunktion som följd. Flera av testpersonerna med förvärvad hjärnskada 

föredrar de lite större dosorna och önskar tydlig återkoppling på genomförda moment.  

”Swedbanks stora dosa är bäst, fast jag skulle vilja ha den utan tal. Jag har inget behov av 

att ta med dosan ”på stan”. Vill veta vad man har tryckt på felaktigt.”  

”En optimal dosa skulle se ut som Nordeas fast med mer färger. Man ska kunna ta den 

med sig men den ska inte vara för stor. Den ska stå stabilt på bordet och ha 

”gummiduttar” under. Gärna möjlighet att vinkla den för att bättre se vad som står i 

displayen.”  

Några av testpersonerna har problem med minnet och har behov av korta eller uppdelade 

sifferkoder, gärna uppdelade tre och tre, för att det ska vara möjligt att memorera och slå in 

dem i dosan eller på internet-banken. Se exempel i figur 6. 

”Ett problem för mig efter min stroke är att komma ihåg siffror, och i synnerhet långa 

sifferserier. Bra att siffrorna är uppdelade tre och tre.”  

Figur 6 Handelsbankens kortläsare delar upp siffrorna i grupper av tre 

 

2.3.6. Testpersoner med dyslexi är positiva till de talande dosorna eftersom det 
underlättar att få information både i tal och i skrift  

Testpersonerna med dyslexi använder gärna talande dosor och upplever det positivt att få 

information på flera sätt. Några av testpersonerna reagerar negativt på de dosor som 

använder engelska uttryck istället för svenska. För testpersonerna med dyslexi är det också 

viktigt att koderna inte försvinner alltför snabbt och att sifferföljderna är uppdelade i tre och 

tre i displayen.  
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Testpersonerna med dyslexi har generellt inga svårigheter att använda bankdosorna. Flera 

testpersoner har ställt sig positiva till att använda en talande dosa, då de upplever det positivt 

att både få information i tal och i skrift. 

”Väldigt skönt att han (rösten från bankdosan)pratade. Hade varit skönt att också få 

bekräftelse från dosan angående vilken siffra som trycks in.”  

Några testpersoner reagerar på att informationen vid fel PIN-kod står på engelska, ”fail”. De 

förstår vad det innebär men tycker att all information bör vara på svenska, vilket även gäller 

informationen på funktionsknapparna, se figur 7. 

Figur 7 SEB:s och Swedbanks talande dosor 

 

”Det var inte tydligt när det blev fel. Begreppen Fail och Appli är otydliga. Man lär sig väl 

det, men det är inte självinstruerande.”  

För några testpersoner med dyslexi är det också viktigt att koderna är aktiva så lång tid som 

möjligt, och att det är ett långt tidsintervall innan dosorna släcks ner. Anledningen till detta är 

att målgruppen upplever att det är tidskrävande att läsa och skriva in OCR-nummer när de 

normalt betalar räkningar.  

”Jag är ganska långsam när jag betalar räkningar och dubbelkollar och kan då vara med 

om att banken meddelar "din tid är ute" vilket är stressande.”  

För att enklare kunna läsa av siffrorna vill flera testpersoner även i denna målgrupp att de ska 

vara uppdelade i siffergrupper på displayen om tre och tre, och att det är bra kontrast. De 

önskar även att den talande bankdosan ska läsa upp siffrorna i siffergrupper och göra tydlig 

paus mellan grupperna, något som inte sker i alla dosor idag.  

”Läser upp sakta så att man kan hänga med, men gör inte mellanrummet mellan siffrorna 

på det sättet som det står på displayen.”  

2.3.7. Äldre personer uppskattar stora dosor med stora knappar och tydlig 
display  

De äldre testpersonerna önskar stora bankdosor, tydlig display och stora knappar. De önskar 

tydliga instruktioner och få siffror. 

I gruppen äldre ingår personer som är 75 år eller äldre. De personer som ingår i studien 

uppskattar stora dosor med stora knappar och en stor tydlig display. Flera tycker att det är bra 
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storlek på Handelsbankens och Nordeas standard- och talande kortläsare, samt på Swedbanks 

och SEB:s talande dosor.  

”Den ska vara som Handelsbankens standard med den displayen. Större tangenter som är 

lätta att trycka på och som svarar hela tiden.”  

”Stora och bra knappar, lätt att hålla i handen och ha på bordet (om SEB:s och Swedbanks 

stora talande dosor).” 

Flera av de äldre testpersonerna tycker att det är viktigt med tydliga instruktioner och att det 

inte är alltför många siffror att mata in i dosan eller på datorn. En person i denna grupp tycker 

att det är enklare när siffrorna kommer i grupper istället för i en lång rad. 

”De med åtta eller tio siffror är för mycket. Gillar att man tar siffrorna 3 och 3 när man 

loggar in och inte en enda lång rad med siffror.” 

Några av de äldre uppskattar de talande dosorna men det finns också de som tycker att det 

blir för rörigt med information på flera sätt.  

”Det ska vara valfritt med tal. Distinkt tal, en svensk man som talar distinkt, inga dialekter. 

Bra om man kan ändra hastighet och volym.” 

”Ingen större skillnad när hon talade. Blir snarare ett irritationsmoment såhär i början. Jag 

skulle vilja ha en tyst dosa för annars kan jag röra till det. Svårt när man hör lite dåligt.”  

Flera av de äldre testpersonerna påpekar att det är viktigt med bra kontraster i displayen och 

på knappsatsen. En person vill att funktionsknapparna ska ha ”logiska” färger, exempelvis att 

okej-knappen är grön. 

”Små tangenter är besvärligt. Funktionsknapparna ska ha rätt färger så de är lätta att 

hitta. Viktigt med bra kontraster i färgsättningen.” 

”En ljus dosa ger möjlighet till större kontraster vilket är viktigt.” 

2.3.8. Personer med nedsatt handfunktion vill att knapparna ger tydlig respons  

För personer med nedsatt handfunktion är utformningen av bankdosan viktig. Knapparna ska 

vara enkla att komma åt och trycka ned och dosorna ska vara greppvänliga. Flera av dessa 

testpersoner föredrar bankdosor där användaren inte behöver föra in ett kort i dosan eftersom 

det innebär ett extra moment att sätta in kortet. 

Testpersoner med nedsatt rörelsefunktion i armar och händer har framförallt synpunkter på 

knappsatserna. Flera testpersoner upplever svårigheter när knapparna sitter för tätt. Det är 

även viktigt att dosorna är greppvänliga, då vissa föredrar att ha dem i handen. Andra 

testpersoner föredrar istället att de står stabilt på bordet. 

”Bra och greppvänlig, lättare att hitta rätt när knapparna sitter lite längre isär. Märks en 

skillnad mot den vanliga Handelsbanken.” Om Handelsbankens talande kortläsare 

Vid användande av SEB:s dosor måste en knapp hållas ner vid ett moment. Några av 

testpersonerna med nedsatt handfunktion tycker att momentet är onödigt krångligt och 

försvårar användningen.  

”Knöligt moment. Att man måste hålla in. Tack och lov står det ordentliga instruktioner på 

datorskärmen.” Om SEBs digipass. 
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En annan viktig detalj som nämnts av flera testpersoner med nedsatt handfunktion är att 

knapparna ska vara enkla att trycka ner och ge en tydlig respons om en knapp trycks ned.  

”Tycker inte om knapparna, gav en dålig respons. För mig som är dålig i händerna är detta 

tveksamt. Lite små knappar dessutom.” Om Handelsbanken standardkortläsare 

”Knapparna får man verkligen försöka pressa ner, behöver nästan en penna till. Eftersom 

jag inte tar med dosan behöver den inte vara så här liten.” Om Länsförsäkringars 

säkerhetsdosa 

Nordeas, Handelsbankens och ICA Bankens dosor startas genom att ett kort förs in i läsaren. 

Merparten av testpersonerna med nedsatt handfunktion föredrar istället bankdosorna utan 

kort, eftersom kortet medför ett extra moment.   

”För mig som kan röra fingrarna men behöver hjälp att lyfta arm och hand är det 

problematiskt med alla handgrepp som kräver mer än en lätt fingertryckning. Dosorna 

med kort innebär ytterligare ett moment.”  
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3. Information om och utformning av bankdosor 

I detta kapitel beskrivs hur bankerna informerar användare om sina respektive bankdosor 

samt vilka önskemål användare har kring denna information.  

3.1. Bankerna informerar om dosornas funktion när man blir internetkund 

Bankerna informerar om bankdosornas funktionalitet till bankens kunder när de blir 

internetbankskund. I vissa banker måste även en ny kund besöka ett kontor för att bli ny kund. 

I dessa fall är det vanligt att man får med sig en dosa direkt. Banker som inte har kontor, som 

exempelvis ICA Banken skickar ut sina dosor med post. Alla banker anser att de informerar 

kunden om dosans funktionalitet, hur man gör om batteriet tar slut etc. De flesta banker 

skickar automatiskt med en informationsfolder tillsammans med dosan, andra informerar 

muntligt och kunden får även en broschyr om kunden ber om det. Alla banker som ingår i 

studien har information på sin webbplats som beskriver hur dosorna fungerar. 

De flesta av bankerna har ambitionen att kunden ska få en dosa som är anpassad efter varje 

kunds behov och det är upp till bankens handläggare att identifiera kundens behov. I andra 

banker marknadsför man inte de talande dosorna utan det upp till kunden att själv be om en 

annan dosa än standarddosan. Dosorna är gratis för kunden, oavsett typ av dosa, och alla 

banker levererar en ny dosa utan kostnad om kunden har tappat bort sin dosa. Däremot 

kostar de talande dosorna mer för bankerna att tillverka, då de innehåller fler komponenter 

och tillverkas i mindre serier 

Ingen av bankerna har någon riktad information till äldre eller personer med 

funktionsnedsättning. Alla banker har handböcker och instruktioner som personal på 

bankkontor och kundservice har tillgång till. 

3.2. Information på bankernas webbplatser 

På bankernas hemsidor finns information om bankdosorna, men denna information är i 

många fall svårtillgänglig. Det är framförallt informationen om de talande bankdosorna som är 

svårt att hitta. Då bankerna har olika namn för sina bankdosor så kan det vara svårt att hitta 

information, även vid sökning på respektive banks webbplats. SEB har gjort det möjligt att få 

information om deras digipass även när sökningar görs på ”bankdosa” och ”säkerhetsdosa”. 

Detta är inte möjligt på de andra bankernas webbplatser där det krävs att användaren vet vad 

bankerna kallar sina dosor och att de använder rätt namn vid en sökning. Det är samtidigt inte 

alla banker som benämner deras talande bankdosa som just talande. SEB menar istället att det 

är en digipass för synskadade. Detta kan också försvåra i sökningen efter den talande dosan på 

webbplatsen.  

Tre av de fem bankerna som erbjuder talande bankdosor uppger på deras webbplatser hur 

användaren ska gå tillväga för att skaffa en talande bankdosa. Nordea har ingen info om hur 

man skaffar en talande bankdosa och den talande dosan finns inte heller med i webbshopen 

där användare kan beställa ny standarddosa. ICA Banken har ingen info om sin talande dosa 

på webbplatsen, varken gällande användning, eller beställning av dosan.  
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3.3. Information om bankdosor ska vara enkel och tydlig och distribueras i 
olika kanaler 

I anslutning till användbarhetstesterna ställdes frågor om den information som 

testpersonerna har tagit del av gällande bankdosor. Flera av testpersonerna minns inte om 

och när de fick information om bankdosorna. Några söker helst information själva på bankens 

webbplats när de behöver det, andra vill ha skriftlig information om hur dosorna fungerar 

medan vissa önskar ringa banken. Det önskas även information om att det finns olika typer av 

bankdosor, oavsett vilken metod man använder för att nå banken. De testpersoner som har 

försökt hitta information om bankdosorna upplever att informationen är svårtillgänglig och att 

det är svårt att hitta information på bankernas webbplatser.  

”Jag minns inte hur det var första gången, om jag fick någon information eller inte. Söker 

helst information själv”. Person med Aspergers syndrom 

”Har fått broschyr från SEB som beskriver hur man ska göra när jag skaffade den stora 

dosan. Jag vill ha något på papper. Det som informeras muntligt på banken hinner man 

glömma. Skulle vilja ha mer info om att det finns olika typer av dosor”. Äldre, synsvag 

person 

”Jag vill kunna ringa banken och få bra information eller läsa med talsyntes på deras 

hemsida”. Person med dyslexi 

”Jag har inte fått någon information alls. Talade dosor har jag fått information om från 

kompisar - inget alls från bankerna. Banktjänstemannen visste inte ens själv att de hade 

talande dosor”. Person som är synsvag och med nedsatt handfunktion 

Testpersonerna är överens om att informationen ska vara tydlig och enkel med bilder som 

visar de olika stegen. 

”Informationen måste vara tydlig! Steg för steg som visar betydelsen av alla knapparna.” 

Person med ADD och Aspergers syndrom 

”Jag vill gärna ha enkel information - bilder som visar hur man ska göra - som för ett barn. 

Har svårt att minnas. Avskalat och enkelt och inte så många moment”. Person med psykisk 

funktionsnedsättning och ADHD 

När det gäller byte av batteri är det få som har råkat ut för att batteriet har tagit slut och de 

flesta skulle försöka byta batteriet själv alternativt kontakta banken.  

”Ja, katastrof när dosan var helt urladdat, visste inte alls hur jag skulle göra. Väldigt dumt 

att man måste skruva loss för att öppna batteridosan. Svårt att hitta information om 

dosorna på nätet. Hittade information efter mycket sökning på nätet”. Person som är blind 

”Om batteriet tog slut skulle jag ta ut batteriet och testa”. Person med Aspergers syndrom 

3.4. Balansen mellan säkerhet och användbarhet är viktig vid utformning av 
bankdosor 

När det gäller utformningen av dosorna är balansen mellan säkerhet och användbarhet viktig. 

Säkerhetsperspektivet väger tungt men samtidigt måste produkterna vara användbara. 

Leverantörerna av bankdosor genomför användbarhetstester vid utveckling av dosorna och 

flera av bankerna har också testat flöden och processer med användare. Leverantörerna och 



  

  

 

  

21 (41)  

 

bankerna genomför tester med personer med synnedsättning för att testa de talande 

dosorna. 

Såväl banker som leverantörer av bankdosor är överens om att behov av dosor kommer att 

finnas under överskådlig framtid. Mobilt BankID som inloggningsmetod ökar kraftigt men det 

är fortfarande många som använder bankdosa i synnerhet när bankens kunder loggar in via 

webbplatsen.  

Leverantörerna utvecklar kontinuerligt sina produkter, vilket leder till att nya versioner och 

typer av bankdosor kommer att lanseras framöver, både standarddosor och talande dosor. 
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4. Slutsatser 

I undersökningen framkommer att samtliga testpersoner kan använda bankdosor, men att det 
finns förbättringsåtgärder som kan öka användbarheten av dosorna. Behoven skiljer sig mellan 
målgrupperna, men även inom målgrupperna pga. personliga preferenser. I tabellen nedan 
(tabell 3) presenteras en lista över de mest förekommande attributen och funktionerna som är 
av vikt för respektive målgrupp av testpersoner. Många synpunkter återkommer i flera 
målgrupper, och skulle enligt Stelacons bedömning även förbättra användbarheten för alla 
användare, oavsett funktionsnedsättning eller ej. Det som förekommer mest frekvent är:  
 

 Uppdelade sifferföljder i displayen 

 Tydliga kontraster i display och knappsats 

 Information tillgänglig under längre tid, eller tydlighet kring hur länge informationen är 
aktiv.  

 
En ytterligare intressant slutsats är att flera målgrupper anser att en talande dosa underlättar 

användandet, men att få känner till att produkten finns.  

Tabell 3 Sammanfattning av testpersonernas synpunkter 
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Kontrast X X X X

Uppdelade siffror 3X3 X X X X

Svenska instruktioner X

Stor Display X X

Utformning dosa

Greppvänlig X

Stor dosa X X X

Liten dosa X

Talande dosa X X X X X

Stabil på bordet X X X

Kontrast i färgsättning X X

Knappsats

Få knappar X

Tydliga funktionsknappar X

Tydlig respons på knapptryck X X X

Stora knappar X X

Utrymme mellan knapparna X

Punktskrift på knappar X

Upphöjning på knapp 5 X X

Användarprocessen

Få moment X X

Tydlig återkoppling X X

Information tillgänglig under längre tid X X X X

Talande dosa

Justera volym X X

Justera tempo X X

Mer återkoppling i tal X X

Både högtalare & hörlursuttag X X

Läser upp siffror uppdelat i 3X3 X X X
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4.1. Tydliga kontraster och uppdelade sifferföljder i dosans display  

Testpersonerna lyfter vikten av att det ska vara tydliga kontraster i dosans display och att 

sifferföljderna bör vara uppdelade i siffror om tre och tre. Den display som har fått mest 

positiva reaktioner är Handelsbankens standardosa, med reservationen att den bör utnyttjas 

bättre med större siffror. 

4.2. Dosan ska vara greppvänlig och ligga stabilt på bordet 

Dosan bör vara greppvänlig för dem som föredrar att hålla den i handen när de använder den. 

Andra testpersoner föredrar att ha dosan på bordet vid användande, och för dem är det viktigt 

att den ligger stabilt på bordet och har fästkuddar på undersidan så att den inte glider iväg.  

Preferenserna kring dosans storlek skiljer sig åt både inom och mellan målgrupperna. Några 

vill ha med sig dosan när de reser, och andra använder andra inloggningsmetoder när de reser 

och ser ingen nytta med att dosan är liten eftersom de enbart använder den hemma.  

4.3. Tydlig respons i knappsats 

Flera testpersoner med nedsatt handfunktion, men även personer från andra målgrupper, 

lyfter vikten av att knapparna ger en tydlig respons. Detta för att de ska vara säkra på att 

knapparna är nedtryckta, exempelvis genom att knapptrycket åtföljs av ett ljud. Denna 

ljudrespons har även uppmärksammats vid användande av de talande dosorna, där talet bör 

ge en indikation på att en knapp är nedtryckt eller till och med vilken knapp som är nedtryckt.  

4.4. Så få moment som möjligt i inloggnings- och signeringsprocessen 

Så få moment som möjligt i inloggnings- och signeringsprocessen efterfrågas. SEB har 

exempelvis ett moment som kräver att koden ska knappas in i två etapper, och att en knapp 

ska hållas ned mellan koderna. Detta anses vara krångligt av flera testpersoner. Samtidigt finns 

en förståelse bland testpersonerna att säkerhet vid inloggning och signering är viktigt, och att 

en för enkel process kan ha negativa effekter på säkerheten.  

En synpunkt som framkommer från flera målgrupper är att man vill att 

inloggningsinformationen ska vara aktiv under en längre tid, eller att det är tydligt på 

webbplatsen eller i dosan hur länge informationen är aktiv.  

4.5. Mer återkoppling i de talande dosorna 

Blinda och synsvaga testpersoner anser att det är viktigt att de talande dosorna har justerbar 

volym och möjlighet att anpassa hastighet på talet. En möjlighet att pausa talet skulle förenkla 

användandet ytterligare. Flera testpersoner lyfter också att de talande dosorna inte ger 

tillräckligt detaljerad information via talet. Exempelvis kan det vara svårt att veta var 

funktionsknapparna är lokaliserade. De talande dosorna skulle då kunna säga: ”Tryck på 

”login”-knappen som är lokaliserad längst upp till vänster i knappsatsen”. Eftersom dessa 

knappar inte är tydliggjorda med punktskrift, skulle mer återkoppling i talet kunnat förenkla 

användningen. Alternativet är att man har punktskrift på dosorna.  

I studien har det framkommit att de talande dosorna är eftertraktade av flera målgrupper, 

exempelvis personer med kognitiva funktionsnedsättningar och dyslexi.  
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4.6. Bankernas information om bankdosor 

Testpersonerna vill att information om bankdosor ska vara tydlig och enkel, och olika personer 
föredrar att få information på olika sätt. Några önskar information på papper som de kan 
spara och gå tillbaka till. Andra vill själva söka upp informationen på bankernas webbplats. 
Bankerna har information om bankdosorna på sina webbplatser men denna information är i 
många fall svår att hitta, i synnerhet gällande de talande bankdosorna.  
 
Nya kunder får information i samband med att de blir kund, dvs. vid det första besöket på 
bankkontoret eller skickat hem till brevlådan. Kännedomen om de talande bankdosorna är 
relativt låg bland testpersonerna. Bankerna har inga riktade informationskampanjer kring de 
talande bankdosorna. Det vanligaste är att testpersonerna har fått information om att de 
talande dosorna finns via bekanta eller Synskadades Riksförbund.  
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5. 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 

5.1. 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/ 

5.2. Användbarhet och användarcentrerat arbetssätt 

Användbarhet handlar om att säkerställa att digitala plattformar, såsom webbplatser, system 

och mobilapplikationer blir enkla att använda och leder till de effekter som användaren vill få 

ut av dem.  

Många brister i tillgänglighet och användbarhet är enkla att undvika om en bred 

representation av användargrupper får komma till tals tidigt i utvecklingen. Det är ofta mindre 

åtgärder som krävs för att göra digitala lösningar mer tillgängliga för fler målgrupper. 

Dessutom blir effekten dubbelt positiv eftersom åtgärder för personer med 

funktionsnedsättning, äldre och it-ovana personer ofta leder till förbättringar och förenklingar 

för samtliga användare.  

Läs mer om användbarhet och användarcentrerat arbetssätt under denna länk: 

http://webbriktlinjer.se/startsida/anvandbarhet-och-anvandarcentrerat-arbetssatt/ 

http://www.pts.se/tillgangligabetaltjanster
http://www.regeringen.se/sb/d/11071/a/123615
http://webbriktlinjer.se/r/1-utga-fran-wcag-2-0-niva-aa/
http://webbriktlinjer.se/r/10-ge-all-information-pa-begriplig-svenska/
http://webbriktlinjer.se/r/34-gor-lankar-och-klickbara-ytor-enkla-att-anvanda-for-alla/
http://webbriktlinjer.se/r/61-skriv-tydliga-och-berattande-rubriker/
http://webbriktlinjer.se/r/105-skapa-rubriker-med-h-element/
http://webbriktlinjer.se/
http://webbriktlinjer.se/startsida/anvandbarhet-och-anvandarcentrerat-arbetssatt/
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Bilaga 1 Resultat per bankdosa 

Nordeas standard- och talande dosa får högst helhetsbetyg i testerna 

En sammanställning av helhetsbetyg för bankdosorna visar att Nordeas talande dosa får högst 

betyg, se tabell 4. Bankdosan som får lägst betyg av dosorna i studien är SEB:s standarddosa.  

Tabell 4 Genomsnittligt betyg per bankdosa.  

Bank Typ av dosa Genomsnittligt betyg 

Handelsbanken Standard 3,7 

 Talande 3,6 

SEB Standard 1,9 

 Talande 3,5 

ICA Banken Standard 2,5 

 Talande 3,5 

Swedbank Standard 2,3 

 Talande 3,8 

Nordea Standard 3,9 

 Talande 4,0 

 
Swedbanks och SEB:s standardosor är enkla att ta med sig men har samtidigt för 
liten display och för små knappar  

Swedbanks och SEB:s standarddosor har liknande utformning, däremot skiljer de sig åt när det 

gäller antal steg och antal siffror som ska anges vid inloggning och signering.  

Det testpersonerna tycker är positivt med utformningen är att de är små och därmed enkla att 

ha med sig om man behöver utföra bankärenden när man befinner sig utanför hemmet. 

Många av testpersonerna tycker samtidigt att de är för små, med en alltför liten display och 

små knappar som är svåra att trycka in. I synnerhet pilknapparna upplever många av 

testpersonerna är svåra att trycka in då de är nedsänkta på ett sätt som gör dem svåra att 

komma åt.  Personer som är blinda eller har en synnedsättning har svårt att använda 

standarddosorna överhuvudtaget. Se figur 8. 
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Figur 8 Swedbanks och SEB:s standarddosor 

 

”Liten och lätt att ha i handen. Fast svårt att trycka ner piltangenten som är nedsänkt.” 

Person med nedsatt handfunktion om SEB:s och Swedbanks standarddosor 

Dosorna fungerar dåligt om man vill ha dem liggande på bordet när man trycker på dem, då de 

lätt glider iväg. Ingen av dosorna har en kännbar punkt på 5:an vilket några av personerna 

med synnedsättning saknar. Vissa tycker att det är positivt med endast en funktionsknapp, 

dvs. piltangenten, medan andra tycker att det är otydligt att endast ha en funktionsknapp. 

Majoriteten av testpersonerna föredrar fler funktionsknappar, exempelvis för login och 

signering, som Handelsbankens och Nordeas bankdosor har. 

”De har ingen upphöjning på femman, och den trivs inte på bordet. Däremot ligger den bra 

i handen.” Person med synnedsättning om SEB:s och Swedbanks standarddosor 

”Pilen som multiknapp är jättebra.” Person med dyslexi om SEB:s och Swedbanks 

standarddosor 

”Den här skulle jag bli galen på, förstår inte var man ska trycka om man vill backa.” Person 

med psykisk nedsättning och ADHD om SEB:s och Swedbanks standarddosor 

När det gäller inloggnings- och signeringsprocesserna är det många av testpersonerna som 

reagerar negativt på begreppet ”Appli” som kommer upp på displayen vid både inloggning och 

signering. De förstår inte vad som menas med begreppen. När man slår fel kod kommer ordet 

”fail” upp, vilket många också tycker är otydligt.  De tycker även att det är förvirrande att man 

ska trycka in en etta eller en tvåa för att få fram inloggningskod eller signatur. Några upplever 

att inloggnings- och signeringskoden försvinner för snabbt.  

”Felmeddelandet borde vara på svenska. Känns stressigt eftersom texten på skärmen 

försvinner så fort.” Person med autism och psykisk nedsättning om SEB:s standarddosa 

I SEB:s fall tycker många att det är många steg för att logga in och de reagerar negativt på att 

man ska hålla nere piltangenten tills en kod kommer fram vid signering.  

”Dålig och lång process.” Person med dyslexi och aspergers syndrom 

”Mycket komplicerat, för många steg. Ur en säkerhetssynvinkel är det nog bra. Hade 

föredragit färre moment.” Person med ADHD om SEB:s standarddosa 

För personer som har problem med minnet är det problematiskt att inloggnings- och 

signeringskoderna kommer i en följd och inte är grupperade med mellanrum. 
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”Siffrorna kommer i en följd och är inte uppdelade i grupper om tre som jag behöver.” 

Person med förvärvad hjärnskada om SEB:s och Swedbanks standarddosor 

Swedbank har färre steg vid inloggning än SEB och man behöver inte hålla nere piltangenten 

vid signering, men det är fler siffror i koderna man ska ange i bankdosan och på 

internetbanken, vilket flera reagerar negativt på.  På Swedbanks internetbank får man ingen 

information om att man ska trycka på siffran 2 för att skapa en signeringskod vilket de flesta 

testpersonerna saknar. 

”Väldigt lång kontrollkod som man ska slå in, 8 siffor”. Person med ADHD och psykisk 

funktionsnedsättning om Swedbanks standarddosa 

Swedbanks och SEB:s talande dosor har bra tal men viss information saknas 

SEB:s och Swedbanks talande dosor har samma funktionalitet som standarddosorna men är 

betydligt större och har tal som fungerar med högtalare och med hörlurar.  

De flesta som har testat dessa dosor tycker att de fungerar bra om man vill använda dem i 

hemmet. De anser dock att de är alltför stora för att enkelt bära med sig utanför hemmet.  

”Enkel, jättebra. Rejäl att hålla i, knapparna är stora och tydliga. En sådan här har jag 

själv, fast utan tal”. Person som är äldre och synsvag 

”Lite stor, gillar när den är lite mindre. Den stoppar man inte ner i handväskan direkt. När 

jag använder dosa lägger jag den bredvid tangentbordet, det är då viktigt att den inte 

glider”. Person som är blind  

De flesta tycker att talet är bra i SEB:s och Swedbanks talande dosor. De personer som är 

blinda och måste förlita sig på talet fullt ut saknar dock viss information från dosan. 

Exempelvis saknar en person information om att en kod är godkänd innan signeringskoden 

läses upp, och skulle önska mer information när man har angett fel PIN-kod.  

”Tydlig röst och tal. Lät inte så syntetisk - viket är bra, mer personlig.” Person som är 

synsvag och med nedsatt handfunktion, om Swedbanks säkerhetsdosa 

”Talet på den här var det bästa. Men den säger inte koden man själv slår in, man borde få 

höra när man trycker in koden. Om man trycker in en tvåa ska den säga två.” Person som 

är synsvag och med nedsatt handfunkton, om SEB:s dosa 

”Generellt behövs mer återkoppling från dosan i tal. Speciellt i det fallet att användaren 

ska hålla ner pilknappen.” Person som är blind om SEB:s digipass 

”Dosan sa aldrig att det skulle komma en signeringskod, denna kod lästes bara upp utan 

förvarning att koden innan var godkänd. Det gavs inte heller information om hur man 

återupprepar informationen.  När fel PIN-kod angavs sa dosan "antal fel ett". Betyder 

detta att det var ett fel i koden eller att fel pinkod har skrivits in en gång?” Person som är 

blind om SEB:s digipass 

För personer som är blinda är det viktigt att vissa knappar är markerade med en kännbar 

punkt för att de enklare ska kunna orientera sig på knappsatsen. Både Swedbanks och SEB:s 

talande dosor har en kännbar punkt på 5:an och piltangenten. Den kännbara punkten på 5:an 

skulle dock kunna vara tydligare. 
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En av testpersonerna tycker det är positivt att det bara finns en funktionsknapp, dvs. 

piltangenten, medan andra skulle vilja ha flera knappar med olika funktioner, exempelvis en 

separat knapp för att radera eller backa. Se figur 9. 

Figur 9 SEB:s digipass har en funktionstangent 

 

”Skulle önska större ”blipp” på 5an. Uppskattar att det finns en ”blipp” på pilknappen. 

Dosan är dock alldeles för stor för att ta med sig. Den är renare än Nordeas och 

Handelsbankens talande dosor eftersom det inte finns några andra knappar än siffrorna 

och piltangenten.” Person som är blind om Swedbanks säkerhetsdosa 

Det finns personer med kognitiv nedsättning som tycker att det är positivt med talande dosa 

och uppskattar att få informationen både via tal och på displayen. 

”Jättebra, när jag lyssnar blir jag mer avslappnad och fokuserad på vad jag ska göra”. 

Person med dyslexi och ADHD 

Många av testpersonerna uppskattar funktionsknapparna ”login” och ”sign” på 
Handelsbankens och Nordeas standarddosor  

Nordeas och Handelsbankens bankdosor liknar varandra till utformningen. De är båda s.k. 

kortläsare som startas när kortet trycks in i läsaren. Båda dosorna har s.k. funktionsknappar, 

exempelvis ”login” och ”sign”. Att Handelsbankens och Nordeas dosor har funktionsknappar 

är något som har lyfts fram som positivt av flera testpersoner som upplever att det ger en 

ökad tydlighet i momenten. Flera av testpersonerna påpekar dock att texten på 

funktionsknapparna borde vara på svenska. Se figur 10. 

”Gillar inte att det står på engelska på funktionsknapparna.” Person med dyslexi om 

Nordeas och Handelsbankens kortläsare 
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Figur 10 Handelsbankens kortläsare har flera funktionsknappar 

 

Flera av testpersonerna tycker också att det är positivt att man bekräftar inslagna koder 

genom att trycka på OK-knappen.   

”Bra att man ska bekräfta genom att trycka OK, då är man med på vad som ska göras. 

Dosan gör inte saker av sig själv, som exempelvis SEB:s och Swedbanks dosor.” Person med 

Aspergers syndrom  

Testpersonernas åsikter går isär när det gäller C-knappen som används för att backa eller 

radera senaste tangenttryckning. Några tycker att det känns logiskt och bra med en separat 

knapp som används för att backa, andra tycker att det borde vara en ”tillbaka-pil” istället för 

ett C. Flera tycker att färgsättningen med grön OK- och gul C-knapp är bra. Se figur 11. 

Figur 11 Nordeas och Handelsbankens kortläsare 

 

”Inte så logiskt att man backar med C-knappen. Trodde det betydde att man rensar allt, 

det hade varit mer logiskt.” Person som är synsvag och med nedsatt handfunktion  

”Skulle vilja ha en pilknapp för att radera. Men efter en stund hittar man C-knappen”. 

Person med förvärvad hjärnskada. 

Flera testpersoner upplever att det är bra återkoppling, exempelvis står det ”felaktig kod” när 

man slår fel PIN-kod i Nordeas kortläsare. 
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”Det stod att det var felaktig kod vilket var superbra.” Person med dyslexi/Aspergers om 

Nordeas kortläsare 

”Jättetydligt vad jag skulle göra när jag slagit fel PIN-kod.” Person med ADD/Aspergers om 

Nordeas kortläsare 

Några av testpersonerna tycker att det krävs för många knapp-tryck för att logga in med 

Handelsbankens dosa, samtidigt som det känns säkert att ange långa och många koder. Några 

testpersoner uppskattar att responsen från dosan inte tar för lång tid.  

”Lång inloggningsprocess, många siffror men snabb på svaret. Kändes tryggare med tanke 

på att det var fler siffror. Bra när det händer snabbt med tanke på min ADHD.” Person 

med ADHD om Handelsbankens kortläsare 

Storleken på Nordeas och Handelsbanken standarddosor är uppskattad av många av 

testpersonerna. Det är några som tycker att dosorna är för stora för att ta med sig, samtidigt 

som de anser att knappsats och display har en bra storlek. Flera påpekar att Handelsbankens 

display är stor och bra men att utrymmet skulle kunna användas bättre, exempelvis genom 

större typsnitt på siffror och text. 

”Knappsatsen är bra. Storleken på dosan är bra.” Person med nedsättning inom 

autismspektrumet om Nordeas och Handelsbankens kortläsare 

”Stor display, men siffrorna är inte så stora. Mycket tomrum, kunde använt utrymmet 

bättre.” Person med reumatism om Handelsbankens kortläsare 

”Tydlig stor display. Hade kunna öka storleken på siffrorna. Inget ljus i displayen. Bra att 

det är mellanrum mellan det som står.  Även mellanrum mellan siffrorna.” Person med 

ADHD och dyslexi om Handelsbankens kortläsare 

Personer med begränsad handrörlighet kan uppleva det problematiskt med dosor som kräver 

att man använder ett kort. Det innebär ytterligare ett moment att starta dosan genom att 

trycka in kortet.  

”För en person som kan röra fingrarna men behöver hjälp att lyfta arm och hand är det 

problematiskt med alla handgrepp som kräver mer än ett lätt fingertryck. Dosorna med 

kort innebär ytterligare ett moment.  Loginknappen var väldigt trög.” Person med 

begränsad handrörlighet om Handelsbankens och Nordeas kortläsare 

Nordeas, Handelsbankens och ICA Bankens talande dosor uppskattas av många 
målgrupper 

Nordeas, Handelsbankens och ICA Bankens talande dosor liknar varandra utseendemässigt. De 

är något tjockare och tyngre än Handelsbankens och Nordeas standarddosor och har inte 

högtalare utan fungerar endast med hörlurar.  

Det är många testpersoner som uppskattar de talande dosorna, även personer som inte är 

blinda eller synsvaga. Talet fungerar i huvudsak bra och läser upp den viktigaste informationen 

som visas i displayen. Någon skulle även vilja att dosan också talade om vilken siffra man har 

tryckt in och några önskar talande information om att man har raderat en siffra. 

”Väldigt skönt att han pratade. Hade varit skönt med bekräftelse från dosan angående 

vilken siffra som trycks in. Bra tempo och normal talsyntes som jag är van vid. Väldigt bra 
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att det går att återupprepa och ställa in ljudnivån.” Person med dyslexi om Nordeas 

kortläsare 

”Kändes mycket bättre med talet, blir dubbelt så tydligt. Kan ha en positiv effekt för mig 

med tanke på min diagnos”. Person med ADHD om Nordeas kortläsare 

”När man slår in siffrorna kommer det ljud, men inte med okej-knappen. Det tycker jag att 

det ska göra, ska alla andra knappar låta ska även denna göra det. Bättre att den låter än 

att den inte gör det”. Person som är synsvag om Nordeas kortläsare 

Några av testpersonerna tycker att texten på Handelsbankens knappar är svår att se då den är 

för liten.  

”Texten på funktionsknapparna är för liten men texten på dem är tydligt- det står ju vad 

man ska trycka på.” Person som är äldre och synsvag om Handelsbankens kortläsare 

Några av de synsvaga personerna tycker att den ljusa färgen på Nordeas dosa är bra och att 

texten på funktionsknapparna är tydligare än på Handelsbankens och ICA Bankens dosor.  

”Bra att den är ljus och tydligare text på funktionsknapparna än på Handelsbankens och 

ICA Bankens dosa." Person som är äldre och synsvag om Nordeas kortläsare 

Delade meningar om det är bra eller dåligt att behöva använda hörlurar. Flera av 

testpersonerna tycker dock att hörsnäckans utgång sitter dåligt placerad. Se figur 12. 

”Obegripligt att hörsnäckans utgång sitter så att sladden går rätt in i handen. Knapparna 

är logiska och på rätt plats. Väldigt tjock!” Person med dyslexi och ADHD om 

Handelsbankens kortläsare  

”Kan inte använda hörlurar, har hörapparat.” Person med reumatism och 

hörselnedsättning om Nordeas, Handelsbankens och ICA Bankens dosor 

Figur 12 Nordeas talande kortläsare 
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Flera av testpersonerna tycker att ICA Bankens standardsäkerhetsdosa borde 
vara vänd åt andra hållet 

ICA Bankens standardsäkerhetsdosa liknar ingen av de övriga bankernas dosor, se figur 13. Det 

testpersonerna tycker är positivt är att den är relativt liten och därmed lätt att bära med sig. 

Det är också positivt att informationen på funktionsknapparna är på svenska. Flera 

kommenterar också att det är bra att det finns en okej-knapp och en ”tillbaka-knapp”. 

Det är flera av testpersonerna som tycker att formen på ICA Bankens standardsäkerhetsdosa 

är onaturlig och inte greppvänlig. Om knappsats och display hade vänts 90 grader hade dosan 

legat bättre i handen och det hade också varit enklare att använda ett enhandsgrepp. De 

upplever också att det är svårt att se alla siffror i displayen då de är placerade längst till höger. 

När man slår in sin pinkod kommer det upp streck från höger till vänster på displayen vilket 

flera upplever otydligt. 

Figur 13 ICA Bankens standardsäkerhetsdosa 

 

”Svårt att se siffrorna längst till i höger. Piggen på femman gör det lätt att hitta 

knapparna. Knapparna som har vit text på mörk bakgrund är svåra att se. Dosan är inte 

greppvänlig då man inte ser knapparna samtligt. Den är alldeles för liten”. Person som är 

synsvag 

”Dosan är liggande istället för stående vilket gör att man håller den i två händer. Skulle 

vara bättre om den var åt andra ledden istället”. Person med ADD/Aspergers 

”Svårt att se att man har tryckt in sin kortkod. Siffrorna markeras med streck som kommer 

från höger när man slår in sin kod, känns som fel håll. Skulle hellre se att koden 

markerades med stjärnor istället.” 

Några av testpersonerna tycker att det är för tätt mellan knapparna och att knapparna är 

svåra att trycka ner. 

”Avlånga knappar är inte bra, runda knappar är bättre.” Person som är synsvag 

”Jättedålig knappsats, alldeles för tight. Jag har stora fingrar. Inte greppvänlig alls, tunn 

och för liten. Vilar inte bra i handen, lätt att den glider. Täcker upp fyra tangenter med min 

tumme”.  Person med ADHD 
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Länsförsäkringars dosa är liten och enkel att ta med sig men knapparna upplevs 
svåra att trycka ner och knappsatsen har dåliga kontraster  

Länsförsäkringar har en standardsäkerhetsdosa utan uppläsningsfunktion. Den har endast 

testats av ett fåtal personer i utvärderingen och kompletteras därför med en 

expertutvärdering. Länsförsäkringar har även, sedan 2 år tillbaka, en större talande dosa som 

de erbjuder sina kunder. 

Länsförsäkringars dosa är annorlunda utformad än övriga bankdosor i utvärderingen och har 

en annan tillverkare än övriga bankdosor, se figur 14. 

Dosan är liten i formatet vilket gör den smidig att ta med sig men det innebär också att 

knapparna är små och sitter tätt ihop, en egenskap som i övriga tester tagits upp som en 

nackdel av personer med nedsatt handfunktion. Dosans OK-knapp är mindre än de övriga 

knapparna i knappsatsen vilket kan göra det svårt att hitta och använda den. Av de användare 

som utvärderade bankdosan har tre personer uppgett att knapparna är svåra att trycka ner 

och ger lite respons. Färgsättningen av dosan gör att kontrasten är låg och en användare 

uppgav att den vita dosan lätt kan försvinna när den ligger bland vita papper.  

”Inte bra, framgår dåligt vad man ska göra. Knapparna är inte bra att trycka på. Man får 

väldigt lite information och man känner inte att man trycker in knapparna”. Person med 

förvärvad hjärnskada 

”Knapparna får man verkligen försöka pressa ner, behöver nästan en penna. Eftersom jag 

inte tar med dosan behöver den inte vara så här liten. Tycker det är bättre med mer runda 

knappar så att man inte träffar fel, blir mer utrymme mellan. Lite för ljus, display och dosa 

ska inte vara för lika”. Person med reumatism 

 

Figur 14 Länsförsäkringars säkerhetsdosa  

 

 

Dosans display är liten men kontrasten är relativt hög. Det saknas dock uppdelning av 

sifferföljderna i displayen, något som har efterfrågats av flera målgrupper i 

användbarhetstesterna.  
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Processen för inloggning har få moment vilket anses som positivt både bland personer med 

kognitiv funktionsnedsättning, och personer med psykisk nedsättning. Information i dosan 

visas på svenska till skillnad från några av de andra dosorna, en egenskap som bland andra 

dyslektiker har efterfrågat.  

”Helt ok moment. Bra att det står ”fel” på svenska vid fel kod”. Person med reumatism 

Vid inloggningsmomentet saknas återkoppling när användaren slagit in rätt PIN-kod och när 

kontrollkoden är godkänd. Vid felaktig PIN-kod får användaren meddelanden ”Fel” i displayen, 

ingen information om antalet fel som användaren gjort eller hur många försök som återstår 

framgår.  Denna typ av återkoppling önskas av personer med kognitiv funktionsnedsättning 

och personer med förvärvad hjärnskada.  

”Borde stå fel pinkod, inte bara fel”. Person med reumatism 
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Bilaga 2 Intervjuguide användartester 

Frågeställningar att besvara under intervjuer 

 

Utvärderingen av tillgängligheten till bankdosor genomförs på uppdrag av Post- och 

telestyrelsen. Utvärderingen genomförs genom praktiska funktionstester på 11 olika 

bankdosor från 6 olika banker. Varje bank har en ”standard-dosa” och en ”talande dosa”. 

Tester kommer genomföras med 40 utvalda personer med någon typ av funktionsnedsättning 

eller som är äldre än 75 år. Vi kommer även intervjua de sex bankerna för att få reda på hur de 

arbetar med att förbättra tillgängligheten till bankdosorna. 

PTS har i uppdrag att se till att alla människor har möjlighet använda elektroniska 

kommunikationer och att bland annat genomföra bankärenden via internet. Syftet med denna 

studie är att utvärdera hur olika bankdosor fungerar för personer med funktionsnedsättningar 

och personer som är 75 år eller äldre för att hitta förbättringsmöjligheter.  

Testet kommer genomföras så här: 

1. Inledande bakgrundsfrågor om din användning av bankdosor. 

2. Vi går in på de olika internetbankerna och läser upp instruktionerna för dig. (Testet 

gäller själva dosorna och inte internetbankens information). Du får testa en bank i 

taget, om möjligt med två olika typer av bankdosor, där du får: 

a. Försöka logga in med fel kod 

b. Logga in med rätt kod 

c. Signera en överföring via bankdosan  

d. Betygsätta respektive dosa 

3. Avslutande frågor om hur du tyckte att testet gick, vilka dosor som fungerar bäst och 

hur de skulle kunna förbättras. 

Namn:________________________________________________________ 

 Ålder:________________________________________________________ 

Målgrupp:______________________________________________________ 

 

Inledande bakgrundsfrågor 

 Vilken/vilka banker har du i dagsläget? 

 

 Använder du någon bankdosa, i så fall vilken/vilka?  

Hur länge har du haft den/dessa?  

Har du haft någon annan dosa tidigare? Vilken/vilka? 

 

 Vid vilka tillfällen använder du bankdosor? 

 

 Använder du någon annan inloggning- och signeringsmetod? I så fall vilken/vilka?  

Om du har erfarenhet av olika dosor eller inloggningsmetoder, tycker du någon är bättre 

eller sämre? Vid vilka tillfällen? Motivera! 
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Genomförande av tester 

Be testpersonen berätta vad han/hon gör och hur han/hon tänker under testet. Observera 
testpersonen och notera om han/hon fastnar någonstans, har några svårigheter, blir irriterad 
eller om någon funktion inte fungerar.  

 

Vid tester med de talande dosorna: 

Be personen plugga in högtalare (för de som har högtalare) och kontrollera om det går att 
ställa in ljudet. 

 

Moment 1 - Logga in via bankdosan  

Genomför stegen i guiden rörande inloggning 

Frågor om momentet: 

 Tycker du att det var enkelt eller svårt att logga in? Vad gjorde det enkelt eller svårt? 

 

 Hur tyckte du att det fungerade att backa ett steg när du skulle ange pinkod? 

 

 Var det enkelt att förstå vilken knapp du skulle använda? 

 

 Tyckte du det var tydligt vad du skulle göra när du hade tryckt fel pinkod? 

 

Moment 2 - Överför till annat konto 

Genomför stegen i guiden rörande överföring 

Frågor om momentet: 

 Tycker du att det var enkelt eller svårt att överföra pengar till annat konto? Vad gjorde det 

enkelt eller svårt? 

 

När alla testmoment genomförts 

 Vad tycker du om knappsatsen? Är den enkel att använda, om inte, vad är svårt? Vad 

tycker du om färger och storlek på knapparna? 

 

 Vad tycker du om utformningen av dosan? Är det lätt att få ett bra grepp om 

bankdosan/står den stadigt på bordet? Storlek på dosan? 
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 Är displayen tydlig, är den tillräckligt stor, kontrasten bra? 

 

 Är talet bra i den talande dosan? (om en talande dosa används) Gick det att justera 

ljud/volym? Skulle du vilja kunna justera ljudet ytterligare? 

 

 Om detta var en riktig inloggningssituation, skulle du hinna med att ta del av 

informationen från dosan? 

 

 Vad ger du denna dosa för helhetsbetyg 1-5, där 1 är ”mycket svår att använda” och 5 är 

”mycket enkel att använda”? Motivera betyget. 

 

Avslutande frågor (när alla tester är genomförda) 

 Hur anser du att en optimal bankdosa skulle vara? utformning, funktionalitet etc. 

 

 Har du erfarenhet av att en bankdosa fått lågt batteri? Framkom det av dosan? Förstod du 

symbolen/informationen?  

 

 Om batteriet behöver bytas hur skulle du göra då? 

 

 Har du fått information om bankdosor från banken? Vilken dosa? Talande/standard, från 

vilken bank? I så fall: 

 

- Hur? När? (flera tillfällen?) 

- Instruktion om hur dosan fungerar? 

- Vilken information? (exempelvis om nya modeller, om att stora/talande bankdosor 

finns)  

- Letar du själv upp informationen eller är det banken som informerar dig?  

 

 Hur vill du få information om dosor/inloggning från banken? Vilken typ av information och 

genom vilka kanaler? 

 

 Hur upplever du att informationen från banken om bankdosorna fungerar? Får du veta om 

banken bytt ut bankdosorna mot en nyare modell etc.? 

 

 Har ni några övriga reflektioner på bankdosorna och testerna? 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 Intervjuguide banker 

Frågeställningar att besvara under intervjuer 

 

På uppdrag av Post- och telestyrelsen genomförs en utvärdering av tillgängligheten till 

bankdosor. Utvärderingen genomförs genom praktiska funktionstester på 11 olika bankdosor 

från 6 olika banker. Både på bankens ”standarddosa” och ”talande dosa”, om en sådan finns. 

Som ett led i utvärderingen genomförs även djupintervjuer med samtliga storbanker 
och leverantörer av bankdosor. Syftet med intervjuerna är att ta reda på hur banker 
och leverantörer arbetar med utveckling av bankdosor samt hur bankerna informerar 
om bankdosor. 
 

Namn:___________________________________________________ 

Titel:____________________________________________________ 

Bank/företag:_____________________________________________ 

 

Bakgrundsfrågor bankdosor 

 Hur fungerar det när man blir internetbankskund hos er, blir man automatiskt erbjuden en 

bank-/säkerhetsdosa, och i så fall vilken typ av dosa? (Frågan ställs till banker) 

 

  Informerar ni nya kunder om att ni har olika typer av dosor? Hur får kunder med t.ex en 

synnedsättning information om att det finns talande dosor? Krävs det något speciellt för 

att man ska få en stor eller en talande dosa eller räcker det med att man tycker att de 

fungerar bättre? (Frågan ställs till banker) 

 

 Kostar de olika dosorna något för användaren? (Frågan ställs till banker) 

 

 Vad händer om en dosa tappas bort, finns det någon kostnad för användaren förenad med 

att få en ny?  (Frågan ställs till banker) 

  

 Hur snabbt kan man få en dosa när man blir internetbankskund hos er? Är det någon 

skillnad beroende på typ av dosa? (Frågan ställs till banker) 

 

 Vilken funktionalitet finns i era dosor? Vilka justeringar är möjliga i den talande dosan 

(hastighet på tal, volym, stänga av tal, välja annan röst etc.)? (Frågan ställs till banker och 

leverantörer/tillverkare) 

 

 Vilka banker levererar ni bankdosor till? (Frågan ställs till leverantörer/tillverkare)  

 

 Vilka leverantörer köper ni bankdosor av? (Frågan ställs till banker) 
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 Hur har ni resonerat kring val av moment/processer förenade med att logga in/signera 

med era bankdosor? Ur ett användarperspektiv, ur ett säkerhetsperspektiv etc.? (Frågan 

ställs till banker) 

 

 Hur länge är koderna/signaturen aktiv i era dosor? Hur länge visas koderna upp i displayen 

innan dosan släcks ned?  Varför är just den tidsperioden vald? (Frågan ställs till banker 

och leverantörer/tillverkare) 

  

Hur bankerna arbetar med utformning av bankdosor 

 Hur arbetar ni med att utforma bankdosorna så att de ska vara användbara för alla, 

inklusive personer med funktionsnedsättning och äldre? (Frågan ställs till banker och 

leverantörer/tillverkare) 

 

 Hur ser ni på avvägningen mellan säkerhet och användbarhet när det gäller processen i 

dosorna? Vilket är viktigast? (Frågan ställs till banker) 

 

 Hur går framtagandet av bankdosan till? Har bankerna en kravspecifikation eller kommer 

leverantörerna/tillverkarna med olika förslag eller rekommendationer? (Frågan ställs till 

banker och leverantörer/tillverkare) 

 

 Involverar ni på något sätt målgrupperna personer med funktionsnedsättning och äldre 

personer vid utformningen av bankdosor? (Genom exempelvis användartester) (Frågan 

ställs till banker och leverantörer/tillverkare) 

 

Information om bankdosor 

 Hur arbetar ni med information om bankdosor, exempelvis information om utbud av 

dosor (exempelvis stora talande dosor), byte av batteri, servicefrågor etc.? Återkommer 

ni med information till era kunder (efter första tillfället när kunden först får sin dosa och 

information om den)? (Frågan ställs till banker)  

 

 Arbetar ni på något särskilt sätt för att nå äldre och personer med funktionsnedsättning 

med information om bankdosor? (Frågan ställs till banker) 

 

 Vilka informationskanaler använder ni? Vilka kanaler fungerar bra? 

 

 Hur arbetar ni med att informera er personal internt när det exempelvis gäller de olika 

typer av dosor som ni har? Finns några riktlinjer? (Frågan ställs till banker)  

 

 Följer ni upp hur väl kunskapen om alternativa, talande bankdosor når kunderna 

respektive personalen? Upplever ni att informationsspridningen möter de behov som 

äldre och personer med funktionsnedsättning har? Vad fungerar bra/mindre bra? 

(Frågan ställs till banker) 
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 Har ni någon information om antalet bankdosor som finns ute bland era kunder? Talade 

dosor och vanliga dosor?(Frågan ställs till banker) 

 

 Har ni tillgång till inloggningsstatistik, dvs. vet ni hur stor andel som använder dosa jämfört 

med andra inloggningssätt? (Frågan ställs till banker) 

 
 

 

Eventuella hinder vid användning 

 Vad är er uppfattning om målgruppernas eventuella hinder vid användning av bankdosor? 

(Frågan ställs till banker) 

 

 Vad är er uppfattning om målgruppernas eventuella hinder vid användning av andra 

inloggningsmetoder, såsom registrering och användande av Mobilt BankID? (Frågan 

ställs till banker) 

 

 Har ni tagit emot några synpunkter på bankdosorna, exempelvis när det gäller utformning 

eller funktionalitet från kunder, eller specifika målgrupper. I så fall vilka synpunkter? 

(Frågan ställs till banker) 

 

Framåtblick 

(Frågorna ställs till banker och leverantörer/tillverkare) 

 Hur ser ni på bankdosor i framtiden? Kommer de finnas kvar även framöver? Eller kommer 
bankdosorna bytas ut mot andra inloggningsmetoder, och i så fall vilka och när? 

 Har ni några planer på att arbeta med att utveckla bankdosorna i framtiden? I så fall på 
vilket sätt? Kommer bankdosorna bli mindre/större, integrerade i mobilen eller ha samma 
utformning som idag? 

 Ser ni några problem eller hinder när det gäller användande av bankdosor? Hur påverkas 

bankerna/leverantörerna av att allt fler väljer mobila bankapplikationer? Är det positivt 

eller negativt? På vilket sätt? 

 

 

Tack för din medverkan! 

 


