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Sammanfattning 

Att handla och betala räkningar med mobiltelefonen har blivit allt vanligare på senare år. 
Genom olika mobila bank- och betalapplikationer är det möjligt att överföra pengar eller 
betala räkningar samt genomföra köp i butik eller skicka pengar mellan privatpersoner. 
Denna utveckling kan underlätta hanteringen av betalningar och köp för många personer, 
då det bland annat ger fler valmöjligheter när det gäller betalsätt och möjliggör att du kan 
samla alla dina köp och betalningar till en och samma enhet. Samtidigt kan vissa 
målgrupper, såsom personer med funktionsnedsättning eller äldre personer, ha svårt att 
använda applikationerna beroende på hur lösningarna är utformade.  

På uppdrag av Post och telestyrelsen (PTS) har AB Stelacon genomfört en utvärdering av 
hur användbara och tillgängliga mobila applikationer för betalning är för personer med 
funktionsnedsättning och äldre, samt identifiera vad som eventuellt hindrar dessa 
målgrupper från att använda mobila applikationer. De mobila applikationer som 
utvärderats är: Swedbank, Nordea, Skandiabanken, SEB och Handelsbanken, samt 
betalapplikationerna WyWallet, SEQR, Bart och Swish. Metoden för utvärderingen har 
varit användbarhetstester, där personer med synnedsättning, kognitiva 
funktionsnedsättningar, dyslexi, rörelsenedsättning och äldre personer genomfört tester 
av de olika applikationerna. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att samtliga testade moment kan genomföras av 
merparten av testpersonerna. De upplevde att applikationerna överlag var intuitiva och 
enkla att använda. Testpersonerna som är synsvaga och testpersonerna med 
rörelsenedsättning hade svårigheter att genomföra några av momenten i vissa 
bankapplikationer, medan blinda personer överhuvudtaget inte kan genomföra vissa 
delmoment, vilket beror på att applikationerna överlag inte är tillräckligt kompatibla med 
talsyntes.  

Applikationerna som möjliggör köp i butik, SEQR och Bart, togs emot positivt av samtliga 
målgrupper då de ansåg att de var enkla och intuitiva att använda. 

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

1.1 Bakgrund 

Att handla och betala räkningar med mobiltelefonen har blivit allt vanligare på senare år. 
Genom bankernas mobila applikationer är det möjligt att överföra pengar eller betala 
räkningar i en smart telefon eller surfplatta istället för i internetbanken på dator. Genom 
andra mobila applikationer för betalning kan mobilanvändaren använda sin mobiltelefon 
för att genomföra köp i butik, för att skicka pengar mellan privatpersoner eller för att 
köpa produkter i automater. Denna utveckling kan underlätta hanteringen av betalningar 
och köp för många personer, då det bland annat ger fler valmöjligheter när det gäller 
betalsätt och möjliggör att du kan samla alla dina köp och betalningar till en och samma 
enhet. Samtidigt kan vissa målgrupper, såsom personer med funktionsnedsättning eller 
äldre personer, ha svårt att använda applikationerna beroende på hur lösningarna är 
utformade. 

Post och telestyrelsen (PTS) har därför gett AB Stelacon i uppdrag att göra en utvärdering 
av hur användbara och tillgängliga mobila applikationer för betalning är för personer med 
funktionsnedsättning och äldre, samt identifiera vad som eventuellt hindrar dessa 
målgrupper från att använda mobila applikationer. De mobila applikationer som 
utvärderats är: Swedbank, Nordea, Skandiabanken, SEB och Handelsbanken, men även 
sådana applikationer som WyWallet, SEQR, Bart och Swish.  

1.2 Syfte 

Det övergripande målet med uppdraget är att undersöka hur personer med 
funktionsnedsättningar och äldre personer upplever att de mobila applikationerna 
fungerar, och vad som eventuellt saknas eller behöver förbättras för att de ska bli 
användbara för dessa personer. 

En del av målet är även att identifiera vad PTS eventuellt kan göra för att främja 
utvecklingen av mobila applikationer för betalning som är tillgängliga och användbara för 
alla, inklusive personer med funktionsnedsättning och äldre. 

1.3 Användbarhetstester som metod 

Studien genomförs med användbarhetstester som metod. Användbarhetstester är en 
kvalitativ metod som syftar till att utvärdera användbarheten på exempelvis hemsidor 
eller i applikationer och ge en djupare förståelse till hur och varför något bör utvecklas 
eller förtydligas.  

I studien har testpersonerna genomfört fördefinierade moment, själva värderat och 
beskrivit hur enkelt eller svårt det var att genomföra momentet, samt i vissa fall gett 
förslag på förbättringsåtgärder. 

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”. För att säkerställa att potentiella skillnader mellan 
applikationer/målgrupper är statistiskt säkerställda och inte beror på slumpen, har även 
en statistisk skattning av samband genomförts. Syftet har varit att skatta förhållandet 
mellan utfallet av delmomentet och vilken bank/målgrupp som testats. De statistiska 
skattningarna ger förutsättningar att kontrollera eventuella påverkande faktorer som 
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ålder, kön, vana av smarta telefoner/surfplatta och testpersonens nuvarande bank. 
Metoden ger även en möjlighet att bekräfta vilka målgrupper som upplevde vilka 
applikationer positiva respektive negativa. Resultatet kan också utgöra en grund för 
fortsatta analyser och diskussioner av användarnas omdömen. Resultaten från de 
statistiska skattningarna återfinns i bilaga 2. 

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.  

1.4 Målgrupp och rekrytering 

Målgrupperna i användbarhetstesterna är personer med:  
 

 kognitiva funktionsnedsättningar som t.ex. ADHD, Aspergers syndrom/autism och 

förvärvad hjärnskada,  

 synnedsättning, såväl blinda som synsvaga personer, 

 dyslexi/läs- och skrivsvårigheter,  

 rörelsenedsättning samt  

 personer inom målgruppen äldre (60+).  

 

Rekrytering av testpersoner har genomförts via annonsering i papperstidningen Metro, 
annonsering på funktionshindersorganisationers hemsidor och Facebooksidor samt via e-
postlistor och internetforum. Rekrytering har även skett via handikappidrottsföreningar 
samt personliga kontakter.  

Vid rekrytering har vana av smarta telefoner eller surfplattor varit ett urvalskriterium. 
Anledningen var att säkerställa att fokus under testerna var på användbarheten av mobila 
bank- och betalapplikationer snarare än användbarheten av själva enheten smart telefon 
eller surfplatta. 

1.5 Genomförande av användbarhetstester 

Användbarhetstesterna innehåller flera olika moment, från att ladda ned och administrera 
applikationen till att använda den på olika sätt.  

Testet inleddes med en kort beskrivning av studiens syfte och hur testet skulle gå till. 
Testpersonerna fick därefter berätta om sina tidigare erfarenheter av mobila bank- eller 
banktjänster, vana av att använda smart telefon samt sin nuvarande bank. Vidare fick 
testpersonerna själva välja om de ville genomföra testet på en Apple- eller 
Androidbaserad produkt. Detta för att undvika problem på grund av att testpersonen inte 
är van vid produkten eller operativsystemet. Då testet syftade till att testa applikationer 
snarare än operativsystem var detta viktigt för att testerna skulle bli så rättvisande som 
möjligt.    

Efter de inledande aktiviteterna påbörjades själva testet. För varje enskilt delmoment fick 
testpersonen uppge en siffra, på en skala 1 till 5, baserat på hur enkelt/svårt momentet 
var att genomföra samt förklara vad i applikationen som gjorde att det var enkelt/svårt att 
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genomföra delmomentet. Därutöver hade även testpersonen möjligheten att komma 
med förbättringsförslag.   

En utförlig guide till de frågor som ställts i varje delmoment i testet återfinns i bilaga 1.  

Momenten som testats finns presenterade i tabell 1 nedan. Som förtydligande till tabell 1 
kommer fortsättningsvis i rapporten bankapplikationerna Swedbank, Nordea, 
Skandiabanken, SEB och Handelsbanken att definieras som mobila bankapplikationer. 
WyWallet, SEQR, Bart och Swish kommer att definieras som mobila betalapplikationer.  

Tabell 1. moment i användbarhetstester uppdelat på mobila bank- och betalapplikationer    

Steg Mobila  
bankapplikationer 

Mobila  
betalapplikationer 

Nedladdning Ja Ja, vissa 
Inloggning Ja Ja 

Registrering Nej Intervju 

Köp i butik Nej Ja, vissa 

Köp online Nej Ja, vissa 

Överföring eget konto Ja Nej 

Överföring annans konto Ja Ja, vissa 

Betala räkning Ja Nej 

Kontrollera saldo/historik Ja Ja 

 

I testerna av de mobila bankapplikationerna har inte momenten ”registrering”, ”köp i 
butik” och ”köp online” genomförts. För att använda de mobila bankapplikationerna 
behövs ingen registrering, förutsatt att användaren är kund i banken. Inför testerna 
öppnade testledarna personliga bankkonton i samtliga banker, som sedan användes 
under testerna. Köp i butik är endast möjligt att genomföra med vissa av de mobila 
betalapplikationerna. Köp online är möjligt att genomföra med internetbank, men dock 
inte med de mobila bankapplikationerna.  

I testerna av de mobila betalapplikationerna har inte momenten ”överföring eget konto” 
och ”betala räkningar” genomförts, då de funktionerna inte fanns i några av de testade 
betalapplikationerna. ”Köp online” och ”överföring annans konto” har genomförts på de 
betalapplikationer som har funktionerna.   

Momentet ”registrering” av de mobila betalapplikationerna har genomförts som en 
intervju istället för ett användbarhetstest. Vid testerna användes testledarens personliga 
uppgifter. Då det inte var möjligt att avregistrera testledarens registrerade uppgifter i 
respektive applikation för att sedan registrera dem igen inför varje enskilt test, 
genomfördes istället en intervju med de testpersoner som hade personlig erfarenhet av 
registreringsproceduren av de mobila betalapplikationerna.  

1.6 Avgränsningar 

Målgrupper 

Ur målgruppen personer med rörelsenedsättning genomfördes endast tester med 
personer som har en nedsatt hand- eller armfunktion som påverkar deras möjligheter att 



  AB Stelacon 
 

8 
 

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

Mobila bankapplikationer 

Testerna av mobila bankapplikationer har genomförts på surfplatta, då det var enklare för 
testpersonen att använda surfplatta i jämförelse med smart telefon då skärmen är större. 
Vid testerna fanns Apple Ipad och Samsung Galaxy tillgängliga och testpersonerna fick 
välja produkt efter vilket operativsystem testpersonen var van vid. På Apple Ipad har Ipad-
versionen av bankernas applikation valts. Skandiabanken och SEB har dock ingen Ipad-
version, och därför användes istället Iphone-versionen för testerna på Ipad.   

Testerna genomfördes under perioden november 2013 till januari 2014. Då nedladdning 
av bankapplikationen var det första steget vid varje test, medförde detta att den senaste 
versionen användes under samtliga tester. 

Inloggning genomfördes med personlig kod eller säkerhetsdosa. Mobilt BankID har inte 
använts som inloggningsmetod, då testledarens personliga uppgifter i det fallet var 
tvunget att användas och att samma funktioner är tillgängliga via inloggning med 
säkerhetsdosa. Testpersonen fick välja inloggningsmetod, dvs. personlig kod eller 
bankdosa, utifrån egen preferens förutsatt att samtliga moment var möjliga att 
genomföra. 

I Handelsbankens applikation är det inte möjligt att lägga till nya mottagare, det måste 
göras i internetbanken. Av den anledningen var mottagarkontona förinlagda i samtliga 
bankapplikationer i testerna, för att förutsättningar att använda bankapplikationerna 
skulle bli så lika som möjligt oavsett bank.  

Mobila betalapplikationer 

Testerna av mobila betalapplikationer har genomförts på smart telefon, på Iphone samt 
på Samsung Galaxy. Testerna genomfördes på smart telefon då det är enklare för 
testpersonen att ta med sig en smart telefon och genomföra köp i butik, istället för en 
surfplatta. 

Testerna genomfördes under perioden november 2013 till januari 2014. Då nedladdning 
var det första steget vid varje test, medförde detta att den senaste versionen av 
betalapplikationen användes under samtliga tester. 

Inom målgruppen personer med synnedsättning genomfördes endast tester av de mobila 
betalapplikationerna med personer som är synsvaga. Blinda testpersoner testade inte 
betalapplikationerna, utan endast bankapplikationerna. Anledningen till detta är att det 
var problematiskt att genomföra köp i butik med testpersoner som är blinda, eftersom 
testpersonen själv måste lokalisera och läsa av QR-koder med den mobila enhetens 
kamera.  
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1.7 Disposition av rapporten 

Studien inleds med en överblick av förutsättningarna för de olika målgrupperna att 
genomföra testerna (Kapitel 2). 

Kapitel 3 består av en beskrivning av de nio mobila bank- och betalapplikationer som 
ingick i uppdraget, nämligen Handelsbanken, Nordea, SEB, Skandiabanken, Swedbank, 
WyWallet, Bart, SEQR och Swish.  

I kapitel 4 Antal genomförda användbarhetstester ges en överblick av genomförda 
användbarhetstester per målgrupp och applikation. Kapitlet innehåller även en 
beskrivning av testpersonerna och kortfattad summering av bakgrundsinformation för de 
personer som deltagit i studien. 

I Kapitel 5 presenteras resultatet från användbarhetstesterna. Då testmomenten i 
användbarhetstesterna skiljer sig åt beroende på om det är en mobil bankapplikation eller 
en mobil betalapplikation som har testats, är resultatpresentationen uppdelad mellan 
mobila bankapplikationer (5.2) och mobila betalapplikationer (5.3).  

I kapitel 6 Slutsatser presenteras de sammanfattande slutsatserna utifrån resultatet av 
användbarhetstesterna. 

Kapitel 7 Rekommendationer består av Stelacons rekommendationer över vad som torde 
underlätta användandet av mobila bank- och betalapplikationer får målgrupperna i 
studien. Rekommendationerna baseras på resultat från användbarhetstesterna. 

I bilagor återfinns diskussionsguiden som används vid användbarhetstesterna samt en 
presentation av studiens regressionsanalyser. 
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2 Förutsättningarna för testpersonerna 

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

2.1 Personer med synnedsättning 

I testerna av de mobila bankapplikationerna har både personer som är synsvaga och 
personer som är blinda medverkat. I testerna av de mobila betalapplikationerna har 
enbart personer som är blinda medverkat. Samtliga har en vana av smarta telefoner eller 
surfplattor.  

Vilka möjligheter personer med synnedsättning har att använda mobila applikationer 
beror till stor del på graden av synnedsättning. Personer som är blinda kan använda 
mobila applikationer om deras smarta telefon eller surfplatta har en skärmläsare med 
talsyntes som läser upp det personen pekar på. För att detta ska fungera måste 
applikationen vara kompatibel med talsyntesen, det vill säga att talsyntesen kan läsa upp 
det som personen pekar på. I vissa talsynteser finns det en möjlighet för användaren att 
själv tala in ”märkningar” av valda knappar. Detta kräver dock en noggrann genomgång, 
med hjälp av en seende person. För en blind person som ska använda en applikation för 
första gången kan det vara tidskrävande att säkerställa att applikationen är kompatibel 
med talsyntesen och därmed går att använda.  

För personer som är synsvaga och använder förstoring kan möjligheten att använda 
mobila applikationer påverkas av förutsättningarna i applikationen. Färgsättning och 
kontraster, skarpa konturer samt typsnitt och teckenstorlek är av stor vikt för dessa 
personer.  

För att kunna logga in och godkänna betalningar använder vissa av testpersonerna med 
synnedsättning talande bankdosor.   

2.2 Äldre personer 

För testpersoner som är äldre kan, i likhet med övriga målgrupper, förutsättningarna att 
använda mobila applikationer vara påverkade av hur van personen är att dels använda 
smarta telefoner, och dels att använda internetbank. Samtliga äldre testpersoner i studien 
är vana användare av smarta telefoner men däremot är inte samtliga testpersoner 
användare av mobila bankapplikationer eller internetbank på dator. Några testpersoner 
får även hjälp av anhöriga att ladda ner mobila applikationer till sin smarta telefon. 
Samtidigt berättar vissa äldre personerna som medverkat i testerna att deras ålder inte 
påverkar användandet av mobila bank- eller betalapplikationer i någon utsträckning.  

2.3 Personer med rörelsenedsättning 

Personer med rörelsenedsättning är en bred målgrupp, och graden av rörelsenedsättning 
varierar från person till person. Möjligheten att använda mobila bank- och 
betalapplikationer är därför väldigt varierande inom målgruppen. En rullstolsburen person 
kan ha full rörlighet i armar och händer och därmed inga hinder att använda mobila bank- 
och betalapplikationer.  En person som är förlamad i armar och händer kan däremot ha 
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stora problem att hantera en surfplatta eller smart telefon och därmed mobila 
applikationer 

Användbarhetstesterna har genomförts med personer som har nedsatt handfunktion, 
men som är användare av smarta telefoner. Merparten av testpersonerna ur målgruppen 
har reumatism, och en delvis nedsatt handfunktion. Det gör att det kan vara viktigt att det 
är bra storlek på knappar i applikationerna, att det finns möjlighet att förstora eller att 
navigeringen i applikationerna är enkel.  

För personer som har problem med motoriken kan det vara viktigt att man inte behöver 
göra stora handrörelser. Här finns dock också skillnader i preferenser från person till 
person. Några är mer bekväma med en liten arbetsyta, andra vill ha en större.  

Vid intervjuer med representanter från förbundet DHR1, har det framkommit att många 
personer som är rörelsenedsatta använder dikteringsprogram såsom exempelvis Dragon 
Dictator. Med hjälp av dikteringsprogram är det möjligt att tala in information som 
omvandlas till text. Dikteringsprogrammen är dock inte kompatibla med mobila bank- 
eller betalapplikationer. Det finns även program som möjliggör ögonstyrning i dator eller 
surfplatta, men inte heller de är möjliga att använda i mobila bank- eller 
betalapplikationer. 

2.4 Personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter 

I målgruppen ingår personer med dyslexi samt personer som har kombinationer av dyslexi 
och ADHD, ADD eller Aspergers.  

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

 

2.5 Personer med kognitiva funktionsnedsättningar 

Målgruppen kognitivt funktionsnedsatta är en bred grupp där möjligheten att använda 
mobila bank- och betalapplikationer varierar både mellan och inom målgruppen.  I studien 
har personer med ADHD, ADD, Aspergers syndrom och förvärvad hjärnskada medverkat. 
Samtliga testpersoner är vana användare av smarta telefoner eller surfplattor. En stor 
andel av testpersonerna med kognitiva funktionsnedsättningar upplever inte att deras 
diagnos påverkar dem nämnvärt i användandet av mobila bank- och betalapplikationer. 

Testpersonerna med ADHD och ADD kan uppleva koncentrationssvårigheter, vilket 
medför att de vill ha en begränsad mängd text och begränsat antal steg i applikationerna. 
Några av testpersonerna föredrar därför mobila applikationer framför webbsidor 
generellt då informationsmängden är mer begränsad.  

                                                           
1
 Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet 
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Några testpersoner med Aspergers syndrom som medverkat i studien säger att de med 
anledning av sin diagnos vill ha konkret och tydlig information, och kan reagera på texter 
som har otydliga formuleringar. Säkerheten i applikationerna är en viktig fråga för flera av 
testpersonerna med Aspergers syndrom. 

De personer med förvärvad hjärnskada som medverkat i testerna har problem med 
korttidsminnet, vilket innebär att de har svårt att komma ihåg som vad har skett i närtid. 
Det är därför viktigt att applikationer ska vara så enkla och intuitiva som möjligt då man 
har svårt att memorera steg. Testpersonerna beskriver att även applikationer som 
används frekvent, kan på grund av korttidsminnet därför kännas främmande.  
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3 Testade applikationer i studien 

Följande kapitel innehåller en introduktion till de mobila bank- och betalapplikationer som 
testats och beskriver bland annat inloggningsförfarande, hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning samt hur företagen bakom applikationen arbetar med 
tillgängligheten för funktionsnedsatta.   

3.1 Swedbank 

Inloggning i Swedbanks bankapplikation kan genomföras via Mobilt BankID, personlig kod 
eller säkerhetsdosa. Vid användande av personlig kod för att logga in kan endast 
saldokontroll och överföringar mellan egna konton göras. För att kunna överföra pengar 
till någon annans konto eller genomföra betalningar måste säkerhetsdosa eller Mobilt 
BankID användas. 

Swedbank har två typer av säkerhetsdosor som är anpassade för personer med speciella 
behov. Den Stora Säkerhetsdosan är anpassad för äldre och personer med behov av ett 
större tangentbord. De har också en dosa som är utformad som den stora 
säkerhetsdosan, men med en talfunktion som läser upp instruktioner och det som visas på 
displayen. Till denna dosa finns det också ett uttag för hörlurar, som medföljer dosan, 
vilket medför en säkrare användning. Kostnaden för att få tillgång till en säkerhetsdosa är 
detsamma oavsett vilken typ av säkerhetsdosa kunden väljer att använda.  

Swedbank uppger själva att de arbetar aktivt med att göra internetbanken tillgänglig för 
personer med funktionsnedsättning, bland annat genom samarbete med ett företag som 
arbetar med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. När det gäller bankens 
applikationer har den snabba utvecklingen och avsaknaden av konkreta riktlinjer inom 
området gjort att vissa tillgänglighetsaspekter inte ännu testats och säkerställts fullt ut.   

3.2 SEB 

Inloggning i SEB:s bankapplikation kan genomföras via Mobilt BankID, personlig kod eller 
säkerhetsdosa.  

SEB har tre dosor varav två är anpassade för personer med speciella behov. Det finns en 
säkerhetsdosa (digipass) med en större storlek än den ursprungliga. I den större 
säkerhetsdosan är såväl knappar som display större. Om användaren har behov av 
uppläsning kan dosan även beställas med en sådan funktion. Med denna säkerhetsdosa 
finns också möjligheten att få informationen i Brailleskrift2. Kostnaden för att använda sig 
av den talande och/eller den större säkerhetsdosan är samma som vid användning av en 
icke-talande mindre säkerhetsdosa. 

SEB har riktlinjer för hur de ska arbeta med tillgänglighet för webb med utgångspunkt i 
WCAG. Under det senaste året har SEB arbetat specifikt med att konkretisera 
tillgänglighetskraven för att underlätta testning och verifiering, och de har också 
genomfört tillgänglighetstester med hjälp av extern part. Idag saknar SEB riktlinjer och 
arbetssätt för tillgänglighet gällande applikationer, men de räknar med att bygga upp det 
på samma sätt som för webbtjänsterna.   

                                                           
2
 Punktskrift som läses med fingertopparna 
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3.3 Nordea 

Inloggning i Nordeas bankapplikation genomförs via personlig kod eller Mobilt BankID 

För att betala räkningar och göra överföringar av pengar till ett annat konto än 
användarens egna, måste dock kortläsare eller Mobilt BankID användas vid signering. För 
att kunna använda kortläsaren används ett bankkort, kreditkort eller ett inloggningskort 
med tillhörande PIN-kod i kortläsaren. 

Nordea har även en talande säkerhetsdosa med kortläsare som kan användas vid 
bankärenden samt köp på internet.  

Nordea uppger att de ännu inte specifikt tagit in tillgänglighetsperspektivet för personer 
med funktionsnedsättning i sina applikationer. 

3.4 Handelsbanken 

Vid inloggning till Handelsbankens bankapplikation kan samma kod användas som vid 
identifiering för telesvar eller personlig service. Då endast en kod behövs för att logga in 
på Handelsbankens mobilapplikation har säkerheten lösts genom att man inte kan lägga 
till nya mottagare direkt i applikationen, utan nya mottagare kan endast läggas till i 
internetbanken.  

Handelsbanken är medvetna om att den mobila applikationen inte är kompatibel med 
talsyntes, vilket medfört att de utvecklat en webbplats (m.handelsbanken.se) som är 
kompatibel med talsyntesen där vissa enklare ärenden kan hanteras.  

Handelsbanken uppger att de samarbetar med extern part för att i så stor utsträckning 
som möjligt tillgängliggöra sina tjänster för personer med funktionsnedsättning.  

3.5 Skandiabanken 

Vid inloggning till Skandiabankens mobila bankapplikation behöver användaren en PIN-
kod som beställs direkt på internetbanken. Alternativt kan inloggning ske med Mobilt 
BankID. Inloggning med PIN-kod ger tillgänglighet till samtliga tjänster i applikationen 
jämfört med vissa banker där inloggning med PIN-kod endast ger begränsad tillgänglighet 
till tjänsterna. Dock kräver vissa funktioner signering med BankID (t.ex. överföringar till 
nya mottagarkonton eller betalning av räkningar).  

Skandiabanken har inga talande dosor eftersom de inte används i applikations- och 
internetgränssnittet.  

Skandiabanken uppger att de samarbetar med en organisation som arbetar med 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning för att banken generellt ska vara 
tillgänglig för alla målgrupper. Detta arbete har dock varit fokuserat till webbplatsen och 
internetbanken och de är medvetna om att det finns vissa tillgänglighetsproblem i 
applikationen som exempelvis liten text och otydliga rubriker som kan orsaka problem för 
vissa målgrupper.  

3.6 WyWallet 

WyWallet är en mobil plånbok som används för att betala och föra över pengar med 
mobilen. För att använda sig av funktionerna SMS-köp och ”skicka pengar” kan 
användaren sätta in pengar på sitt WyWallet konto eller koppla sitt bankkort till 
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applikationen. Därefter kommer pengarna att dras från valt betalmedel. Privatabonnenter 
har också möjlighet att betala sina SMS-köp genom mobilfaktura. För företagskunder dras 
SMS-köpen från kopplat bankkort eller från WyWallet-kontot. Det är även möjligt att 
genomföra betalningar i butik, genomföra onlineköp och att ladda kontantkort med 
WyWallet. 

WyWallet uppger att applikationen i utvecklingsfasen ska ha anpassats för vissa grupper, 
så som dyslektiker och äldre men uppger att det tyvärr är det svårt att få med alla 
målgruppers perspektiv i utvecklingen av ny applikation. De uppger att det dessutom är 
svårt att hitta en designer som kan ta in samtliga målgruppers perspektiv och utmaningar. 

3.7 Bart 

Bart är en mobil betalningstjänst som är utvecklad av Swedbank och Sparbankerna för 
användare av Visa och MasterCard. Tjänsten är endast tillgänglig i Axfoods butiksnät. Alla 
betalningar visas direkt i applikationen och de finns med på kontoutdraget eller på 
kortfakturan. 

För att kunna använda Bart måste användarens mobiltelefon vara utrustad med en 
fungerande kamera. När applikationen är nedladdad ska användaren registrera sig på 
Barts hemsida och sedan ansluta ett eller flera kontokort. När detta är gjort aktiverar man 
applikationen genom att ange en aktiveringskod och läsa av en QR-kod.  

Swedbank, har i samråd med Axfood beslutat att avveckla Bart-tjänsten. Bart avvecklades 
och upphörde som tjänst till konsumenter den 28:e februari 2014. Avvecklingen har inte 
påverkat denna studie då majoriteten av testerna genomfördes innan beslutet 
offentliggjordes. Avvecklingen beror delvis på att antalet anslutna personer inte nått upp 
till önskade volymer, och att inte tillräckligt många kedjor anslöt sig till tjänsten. Enligt 
Swedbank behövs en bred lösning på området som marknadens alla aktörer står bakom, 
som exempelvis är fallet med Swish där samtliga banker jobbar med den bakomliggande 
infrastrukturen.3 

3.8 SEQR 

SEQR (se•cure) gör det möjligt för alla som har en smart telefon att betala i butik, 
restaurang och parkeringsautomater, skicka och ta emot pengar, koppla kundklubbar, 
samla alla kvitton digitalt samt ta del av erbjudanden direkt i mobilen. Användarna kan 
också skänka pengar till välgörenhet utan kostnad för givare eller mottagare.  

För att registrera sig på SEQR laddar användaren ned applikationen från GooglePlay eller 
AppStore (för Windows Phone 2014). När applikationen öppnas väljer man en PIN-kod 
och anger sitt telefon- samt personnummer. När detta är gjort skickas en bekräftelsekod 
via SMS. För att kunna genomföra betalningar via applikationen måste ett fakturakonto 
hos Collector kopplas till användaren. Har du ett privatabonnemang kommer du igång på 
minuten och kan börja använda SEQR direkt. Har du ett företagsabonnemang får du ett 
brev hem (till din folkbokföringsadress) för att säkerställa att du är den du angivit. När 
detta är klart är applikationen redo att användas. 

SEQR uppger själva att användarvänlighet är viktig när de utvecklar sin produkt. I 
dagsläget har inga speciella hjälpmedel tagits fram för personer med 

                                                           
3
 http://computersweden.idg.se/2.2683/1.543164/swedbank-skrotar-bart---trakigt-sager-axfood 



  AB Stelacon 
 

16 
 

funktionsnedsättningar utan den ska vara lättförståelig och lättillgänglig för alla. 
Applikationen använder en avancerad kamerafunktion som gör det möjligt att skanna QR-
koden en bit ifrån (upp till en meter). Genom NFC4 kan även användaren enbart lägga 
mobilen mot QR-koddekalen. SEQR uppger även att de har långa time-out tider för att 
användaren ska ges tid till att trycka in PIN-kod och övriga tryckytor.  

3.9 Swish 

Swish är ett samarbete mellan sju banker (Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, 
Nordea, SEB, Skandia, Swedbank och Sparbankerna) på den svenska marknaden. Tjänsten 
är enligt bankerna ”en Mobil betaltjänst mellan privatpersoner, där du enkelt skickar och 
tar emot pengar med mobilnumret. När mottagaren har aktiverat Swish kan ni göra 
betalningar (mellan olika banker) på några sekunder.”  

Användaren kopplar Swish till sitt bankkonto, och överförda pengar dras direkt från 
bankkonto och sätts in på mottagarens bankkonto omgående. För att föra över pengar till 
någon annan krävs att den personen också har aktiverat applikationen. Swish beställs hos 
de olika bankerna (genom exempelvis internetbanken, på ett bankkontor etc.) som är 
kopplade till tjänsten. När tjänsten är beställd laddas applikationen ner till det 
operativsystem användaren har på sin smarta telefon. För att kunna använda Swish måste 
även Mobilt BankID vara installerat och aktiverat på användarens mobiltelefon.  

  

                                                           
4
 Near Field Communication, dvs. kontaktlöst utbyte av data över korta sträckor 
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4 Genomförda användbarhetstester 

Under tidsperioden 11 november 2013 till 17 januari 2014 genomfördes 184 
användbarhetstester. Några testpersoner har fler än en funktionsnedsättning och dessa 
personer har då representerat mer än en målgrupp. En och samma person har även 
genomfört tester på fler än en bank- eller betalapplikation. I tabell 2 nedan ges en 
översikt över hur testerna är fördelade per applikation och per målgrupp.  

Tabell 2. Antal användbarhetstester per målgrupp och per applikation 

 
Målgrupp 
 
 
 
Applikation 

Kognitiva 
funktions-

nedsättningar 

Synned- 
sättning5 

Dyslexi/ 
Läs- och 

skriv-
svårigheter 

Rörelse-
nedsättning 

Äldre (+60 
år) 

Totalt 

SEB 7 3 5 3 4 22 

Swedbank 7 5 5 3 4 24 

Handelsbanken 5 3 4 3 4 19 

Skandiabankenn
n 

6 3 5 3 3 20 

Nordea 7 4 5 3 4 23 

WyWallet 6 3 5 3 3 20 

SEQR 3 4 4 3 3 17 

Bart 6 3 4 3 3 19 

Swish 7 3 3 4 3 20 

Totalt 54 31 40 28 31 184 

 
Då målgruppen personer med kognitiva funktionsnedsättningar innehåller flera olika 
diagnoser har vi genomfört fler tester totalt inom den målgruppen för att ha möjlighet att 
se potentiella skillnader även inom gruppen. Tester har genomförts med personer som 
har ADHD/ ADD, Aspergers syndrom/autism och förvärvad hjärnskada. 
 

4.1 Deskriptiv presentation av studiepopulationen 

Följande avsnitt innehåller en kortfattad summering av bakgrundsinformation för de 
personer som deltagit i studien. Det finns en marginell överrepresentation av kvinnor 
samt personer i åldersintervallet 40-59 år.  

Figur 1. Ålder och könsfördelning - samtliga tester 

 

                                                           
5
 Testerna har genomförts med både blinda och synsvaga personer 

15 16 

28 
25 

19 19 

39 

23 

0

10

20

30

40

50

0-24 25-39 40-59 60 +
Män Kvinnor



  AB Stelacon 
 

18 
 

Majoriteten av testpersonerna anser sig vara vana användare av smarta telefoner. Figur 2 
visar att 83 procent av testpersonerna anser sig ha medelvana eller bedömer sin vana av 
smarta telefoner som över medel. 

Figur 2. Självbedömd vana av smarta telefoner – samtliga tester 

 

Ungefär hälften av testpersonerna har redan en bank- eller betalapplikation på mobilen. I 
gruppen som redan har mobila bank- och betalapplikationer på mobilen är yngre män 
något överrepresenterade medan äldre kvinnor är den grupp där minst antal personer har 
dessa typer av applikationer.  
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5 Resultat av användbarhetstester  

I följande kapitel presenteras resultatet från användbarhetstesterna. Kapitlet inleds med 
resultatet från delmomentet nedladdning (kapitel 5.1) då detta moment fungerar på 
samma sätt för alla bank- och betalapplikationer. Därefter presenteras testerna av de 
mobila bankapplikationerna (kapitel 5.2), som följs av resultatet från testerna av de 
mobila betalapplikationerna (kapitel 5.3). 

Resultatpresentationen i respektive underkapitel inleds med testpersonernas 
genomsnittliga bedömning av momenten. Testpersonerna fick ange hur enkelt eller svårt 
det var att genomföra momenten på skalan 1-5, där 1 betyder ”mycket svårt” och 5 
betyder ”mycket enkelt”. Resultatet ger svar på frågan hur testpersonerna upplever 
momenten och respektive bank- eller betalapplikation. I nästföljande steg förklaras sedan 
varför testpersonerna upplever momenten som svåra eller enkla. Det kvalitativa 
resultatet presenteras först övergripande per målgrupp, och sedan mer detaljerat per 
bank- eller betalapplikation. 

5.1 Nedladdning av mobila bank- och betalapplikationer 

5.1.1 Översikt nedladdning 

Delmomentet nedladdning delade målgrupperna i två läger, vilket visas i tabell 3 nedan. 
Personer med dyslexi, personer med kognitiva funktionsnedsättningar samt personer med 
rörelsenedsättning ansåg att delmomentet vara mycket enkelt. Personer med 
synnedsättning och äldre personer hade dock vissa problem med delmomentet 
nedladdning. Allt detta utvecklas mer i nästkommande kapitel som diskuterar 
delmomentet utifrån målgruppsperspektivet. 

Tabell 3. Genomsnittspoäng per målgrupp för delmomentet nedladdning 

 Nedladdning 

Dyslexi/läs- och skrivsvårigheter 4,4 

Kognitiv funktionsnedsättning 4,6 

Rörelsenedsättning 4,5 

Synnedsättning
6
 3,5 

Äldre 3,5 

 

5.1.2 Nedladdning per målgrupp 

Personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter 

Nedladdningen skapar inte några problem för någon av testpersonerna med dyslexi. De 
har generellt sett gett delmomentet höga poäng. Vissa testpersoner har dock problem 
med att en bank har flera olika bankapplikationer med olika syften, vilket medför att 
testpersonen inte vet vilken applikation som ska laddas ned. Vid en sökning i App Store på 
exempelvis Skandiabanken kommer såväl ”Skandiabanken Mobil Plånbok” som 
”Skandiabanken Mobila bank” upp. De efterfrågar därför tydligare information om vilket 
syfte de olika applikationerna har.   

                                                           
6
 Testerna har genomförts med både blinda och synsvaga personer.  
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Personer med kognitiv funktionsnedsättning 

I målgruppen personer med kognitiv funktionsnedsättning är det ingen som har problem 
med delmomentet nedladdning. De nämner att det kan vara svårt med stavning av vissa 
applikationer och anser, precis som personer med dyslexi, att en och samma bank kan ha 
flera applikationer och det är inte alltid tydligt vilket syfte var och en av applikationerna 
har. Sammantaget har dock testpersonerna inga problem med detta delmoment. 

Personer med rörelsenedsättning 

Testpersoner med rörelsenedsättning upplever inga problem med nedladdning av 
applikationer. En av testpersonerna har problem att trycka på de förhållandevis små 
knapparna i App Store och upplever att det är enklare att ladda ner applikationer i datorn 
för att sedan överföra till dem till telefonen. En annan testperson som endast har en 
funktionell hand upplever att det ibland kan vara problematiskt att hålla en surfplatta och 
trycka med samma hand.  

Personer med synnedsättning 

Då alla testpersoner har tidigare erfarenhet av smarta telefoner, har de även en vana av 
att ladda ned applikationer. Däremot upplever några av de blinda testpersonerna att det 
är svårt att registrera ett konto som används för att ladda ner applikationer utan hjälp 
från någon annan.  De kan också ha svårt att hitta den rätta applikationen då banker kan 
ha flera olika applikationer med samma namn för olika länder och för olika syften.  

Äldre personer 

De personer som upplever delmomentet nedladdning som komplicerat har aldrig tidigare 
laddat ned applikationer eller så har de fått hjälp av anhöriga att göra det. Detta medför 
att testledaren får guida och visa testpersonen för att delmomentet ska kunna 
genomföras. När väl applikationerna laddats ned har dock dessa personer generellt sett 
inga problem att använda dem.    

5.2 Mobila bankapplikationer 

5.2.1 Översikt  

Följande delavsnitt består av en översikt av testpersonernas egen bedömning av hur 
enkelt eller svårt det var att genomföra de olika delmomenten samt testpersonernas 
övergripande bedömning av möjligheten att använda respektive bankapplikation fördelat 
på målgrupp.  

I tabell 4 visas testpersonernas uppfattning av hur enkelt eller svårt det är att genomföra 
de olika delmomenten, utifrån en skala 1-5 där 1 betyder ”mycket svårt” och 5 betyder 
”mycket enkelt”. Resultatet är ett genomsnitt för samtliga bankapplikationer. Generellt 
ansåg testpersonerna att applikationerna var relativt enkla att använda. Variationen i 
testpersonernas uppfattning om de olika momenten är liten, där möjligtvis momentet 
’betala räkningar’ ansågs vara något svårare än de övriga momenten.   
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Tabell 4. Genomsnittspoäng per delmoment, samtliga bankapplikationer 

Delmoment Genomsnittspoäng 

Inloggning 4,0 

Överföring eget konto 3,9 

Överföring annans konto 3,9 

Betala räkningar 3,7 

Saldo/historik 3,9 

 

När resultatet fördelas per bank och målgrupp är dock skillnaderna större, både mellan 
bankapplikationerna och mellan målgrupperna. Nedanstående tabell (tabell 5) visar 
testpersonernas genomsnittliga värdering av samtliga moment i respektive 
bankapplikation, fördelat per målgrupp.  

Tabell 5. Genomsnittspoäng från användbarhetstester per målgrupp och applikation. 
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* 0-1,7 poäng =                        1,71-3,4 poäng=                  3,41-5 poäng = 

Personer med synnedsättning och personer med rörelsenedsättning upplever överlag 
större problem att genomföra testerna än övriga målgrupper, då de upplever att 
applikationerna inte är tillräckligt anpassade utifrån deras behov. Generellt upplever 
användarna att Nordeas, Handelsbankens och SEB:s applikationer är svårast att använda. 
För Nordeas och Handelsbankens applikationer är det dock framförallt personer med 

                                                           
7
 Testerna har genomförts med både blinda och synsvaga personer 
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synnedsättning som upplever svårigheter. Detta kan härledas till att applikationerna inte 
är kompatibla med den inbyggda talsyntesen som blinda testpersoner använder. En 
majoritet av testpersonerna, oavsett målgrupp, upplevde SEB:s applikation som mindre 
användarvänlig än övriga bankapplikationer. Anledningen till detta är att testpersonerna 
upplevde att SEB: s applikation har en något ologisk uppbyggnad. Övriga 
bankapplikationer har generellt fått höga betyg av alla målgrupper. Resultatet från 
testerna visar även att faktorer som ålder, vana av smarta telefoner och vilken bank 
testpersonen har idag inte har något betydande påverkan på resultatet inom respektive 
målgrupp.8 

Resultatet för samtliga målgrupper och samtliga bankapplikationer presenteras och 
diskuteras mer utförligt senare i kapitlet.  

5.2.2 Resultat per målgrupp 

Sammanfattningsvis kan konstateras att samtliga moment kan genomföras av merparten 
av testpersonerna. Testpersonerna med synnedsättning och testpersonerna med 
rörelsenedsättning hade svårigheter att genomföra några av momenten i vissa 
bankapplikationer, medan blinda personer inte kan genomföra alla delmoment. Tabellen 
nedan presenterar testpersonernas genomsnittliga uppfattning av momenten 
”inloggning”, ”överföring till eget konto”, ”överföring till annans konto”, ”betala 
räkningar” och ”saldo/kontohistorik” per målgrupp.  

Tabell 6. Genomsnittspoäng per delmoment och funktionsnedsättning 

  
Inloggning 

 
Överföring eget 

konto 

 
Överföring 

annans konto 

 
Betala 

räkningar 

 
Saldo/ 
historik 

 

Kognitiv funktionsnedsättning 4,6 4,2 4,1 4.1 3,9 

Rörelsenedsättning 4,5 3,5 3,5 3,3 3,8 

Synnedsättning
9
 3,5 3,3 3,4 3,0 3,8 

Dyslexi 4,4 4,0 3,9 4,0 3,7 

Äldre 3,5 3,9 3,9 3,8 4,3 

 

I efterföljande avsnitt förklarar vi mer ingående vad som ligger bakom testpersonernas 
uppfattning av de olika momenten. 

Personer med synnedsättning 

Den målgrupp som har störst problem att genomföra testerna är personer med 
synnedsättning. En förklaring till detta är att testerna är genomförda med ett antal blinda 
personer som använder hjälpprogram, som skärmläsare med inbyggt talsyntes. Under 
testerna uttrycker testpersonerna att de upplever det osäkert att hantera pengar på en 
dator/surfplatta när talsyntes används, då de inte kan se vad som faktiskt är genomfört. 

                                                           
8
 Se tabell med skattning av samband i bilaga 2 

9
 Testerna har genomförts med både blinda och synsvaga personer 
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Denna osäkerhet gäller såväl för internetbanken på dator som för mobila 
bankapplikationer. På grund av osäkerheten är det många blinda och även vissa synsvaga i 
studien som endast använder mobila bankapplikationer för saldoinformation. Istället låter 
de anhöriga genomföra andra typer av transaktioner, vilket medför att de aldrig tidigare 
hade genomfört de moment som testades. 

Inloggningen skapar vissa problem för personer med synnedsättning. Problemen är dock 
relaterade till personens typ av synnedsättning. Blinda personer har bland annat problem 
med att den talande bankdosan (som är anpassad för personer med synnedsättning) läser 
siffrorna för snabbt. Ett annat problem är att talsyntesen inte läser upp den siffra som 
personen trycker på i vissa applikationer, vilket medför att testpersonen inte vet vilka 
siffror som skrivits in. Synsvaga personer som använder förstoringsfunktionen som finns 
inbyggd i den mobila enheten upplever istället att Ipad har en alltför begränsad 
förstoringsfunktion. Vidare anser många av de synsvaga användarna att bankerna i många 
fall har alltför liten text eller för små och otydliga siffror vilket gör det svårt att genomföra 
alla stegen utan en förstoringsfunktion. Förstoringsfunktionen gör dock enheten som 
testet genomförs på långsammare, vilket föranleder slutsatsen att det generellt skulle 
vara enklare för gruppen om texten var större och förstoringsfunktionen inte behövde 
användas. Det ska poängteras att några användare å andra sidan ansåg att vissa siffror var 
alltför stora då de endast har ett begränsat synfält, vilket gör det svårt att få en överblick 
över alla siffror. Vidare upplevde några testpersoner att det var svårt att använda vissa 
bankapplikationer på grund av för färgkontrasterna, där exempelvis blå text skrivs på blå 
bakgrund. 

Äldre personer 

De äldre personer som har deltagit i testerna har generellt inga större problem att 
använda applikationerna. När de genomför test av en bankapplikation de inte är vana vid 
tar det något längre tid än när de gör motsvarande test av en applikation de själva 
använder. Detta beror dock sannolikt inte på den testade applikationen utan är snarare en 
naturlig följd av ovana vid den nya applikationen. De kunde dock genomföra samtliga 
momenten utan problem. 

Målgruppen har dock en del kommentarer rörande att strukturen i applikationerna inte 
överensstämmer med vad de är vana vid från samma bank via datorn, eller att de 
generellt upplever navigeringsproblem i vissa applikationer. De nämner just 
navigeringsproblem i testerna av SEB:s bankapplikation som de generellt anser vara 
mindre användarvänlig än övriga testade applikationer.  

Det finns även viss kritik från målgruppen när det gäller bankernas normalstora bankdosor 
som upplevs ha små knappar och displayer. Många anser det svårt att trycka på 
knapparna, antingen på grund av för stora eller skakiga händer. Vidare anser några av 
testpersonerna att siffrorna på displayen i bankdosan är för små och att de inte visas 
tillräckligt länge. Dessa personer var positivt överraskade av de stora, talande dosorna för 
personer med synnedsättning som fanns tillgängliga vid testet, då de inte var medvetna 
om att de fanns i bankernas utbud. 
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Personer med rörelsenedsättning 

Testpersonerna som har en rörelsenedsättning upplever momenten ”överföring till eget 
konto”, ”överföring till annans konto” och ”betala räkningar” som svårare än 
genomsnittet. De upplever problem med att siffrorna i applikationerna ibland är för små 
och svåra att trycka på. Samtidigt tycker de att momentet ”inloggning” är enklare att 
genomföra än genomsnittet, och är positiva till de stora bankdosorna som en del banker 
använder sig av vid inloggning.  

Testpersonerna vill generellt ha stora och tydliga knappar, och framförallt mellanrum 
mellan knapparna. Vidare uppger de att detta dock kan skilja sig åt inom målgruppen. 
Vissa vill ha små knappar för att kunna göra så små rörelser som möjligt, medan andra vill 
ha större ytor att röra handen på. Möjligheten att förstora saknas i samtliga applikationer 
men testpersonerna hade ändå möjlighet att genomföra stegen då knapparna i 
applikationen var tillräckligt stora. Samtliga testpersoner föredrar att genomföra 
betalning av räkningen genom att skriva in informationen, istället för att använda 
möjligheten att fotografera av en räkning, eftersom det kan vara problematiskt att hålla 
surfplattan stabilt över de siffror som ska läsas av. Möjligheten att fotografera av en 
räkning innebär att man med hjälp av surfplattans kamera kan läsa av OCR-nummer, 
belopp och BG/PG-konto. Om möjligheten att läsa av information genom att lägga 
surfplattan på räkningen hade funnits skulle fotofunktionen förmodligen utnyttjats, enligt 
en av testpersonerna. 

Personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter 

Testpersonerna med dyslexi anser överlag att det är enkelt att använda de mobila 
bankapplikationerna. De tycker generellt att det är enkelt att använda mobila 
applikationer eftersom de ofta är mer avskalade och innehåller mindre information än 
motsvarande webbplatser.  

Vissa längre ord i applikationerna kan vara problematiska, som exempelvis ordet 
”transaktioner”. Bilder som kompletterar texten underlättar användningen, då 
testpersonerna enkelt kan sammankoppla de komplicerade orden med en bild, och 
därigenom veta vad de innebär.  Testpersonerna nämner även att stor text och tydliga 
kontraster är viktiga för användbarheten. Vidare anser majoriteten av testpersonerna 
med dyslexi att möjligheten att fotografera av det 16-siffriga OCR-numret är positivt och 
gör genomförandet enklare.   

Personer med kognitiv funktionsnedsättning 

Målgruppen kognitivt funktionsnedsatta är en bred grupp där förutsättningar för att 
använda mobila bankapplikationer till stor del beror på vilken typ av nedsättning 
användaren har, vilket gör det är svårt att dra generella slutsatser som gäller alla 
testpersonerna i målgruppen. Samtliga testpersoner genomför dock delmomenten utan 
svårigheter. 

Testpersonerna med ADHD och ADD har övergripande inga problem att genomföra de 
olika momenten i bankapplikationerna. Merparten av testpersonerna med ADHD och ADD 
vill dock ha en begränsad textmängd och ett begränsat antal steg i applikationerna på 
grund av koncentrationssvårigheter.  
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Flera av personerna med Aspergers syndrom som har medverkat i testerna vill ha konkret 
information och tydliga steg i applikationen. Några har reagerat på ord och formuleringar, 
otydligheter och ologiska steg i applikationerna. Säkerheten i applikationerna är en viktig 
fråga för flera av testpersonerna med Aspergers syndrom, och flera reagerar över 
säkerheten i inloggningsförfarandet i vissa banker. Ett exempel som nämns är i de fall 
inloggning sker med endast en 4-siffrig pinkod. Samtliga moment genomfördes dock utan 
problem av samtliga testpersoner med Aspergers syndrom. 

De personer med förvärvad hjärnskada som medverkat i testerna har problem med 
korttidsminnet och uppger att de därmed har en längre inlärningsprocess och svårare att 
arbeta upp en vana vid nya applikationer. För testpersonerna innebär detta att det var 
tidskrävande att genomföra momenten, men samtliga moment kunde genomföras. 

Sammantaget för testpersonerna i målgruppen är att de, precis som testpersonerna med 
dyslexi, tycker att det är enkelt att använda mobilapplikationer eftersom de är mer 
avskalade och innehåller mindre informationsmängd än motsvarande internetbank.  

5.2.3 Resultat per bankapplikation 

Sammanfattningsvis konstateras att majoriteten av bankerna får höga betyg i 
användartesterna. Det finns dock förbättringspotential i vissa steg beroende på bank. SEB 
är den bankapplikation med lägst användarbetyg då testpersonerna generellt uppfattar 
strukturen som något mindre logisk än i övriga bankapplikationer. Tabellen nedan 
presenterar testpersonernas uppfattning av momenten ”inloggning”, ”överföring till eget 
konto”, ”överföring till annans konto”, ”betala räkningar” och ”saldo/kontohistorik” per 
bankapplikation. I efterföljande avsnitt förklarar vi mer ingående vad som ligger bakom 
testpersonernas uppfattning av bankapplikationerna. 

Tabell 7. Genomsnittspoäng per delmoment per bankapplikation 

 Inloggning Överförin
g eget 
konto 

Överförin
g annans 
konto 

Betala 
räkninga
r 

Saldo/ 

kontohistori
k Handelsbank

en 
3,2 4,4 4,1 4,2 4,1 

Nordea 4,2 3,7 3,7 3,6 4,1 

SEB 3,8 2,5 2,9 3,3 3,6 

Skandiabank
en 

4,6 4,4 4,5 4,1 3,3 

Swedbank 4,2 4,5 4,3 3,8 4,5 

 

Handelsbanken 

Sammantaget är användarna mycket nöjda med Handelsbankens applikation och 
delmomenten går oftast snabbt att genomföra för samtliga målgrupper. En begränsning 
är dock att blinda inte kan använda applikationen på grund av att den inte är kompatibel 
med talsyntesen samt att inloggningsförfarandet anses något krångligt. 

Handelsbankens bankapplikation fick något lägre poäng av testdeltagarna i 
inloggningsmomentet, i jämförelse med övriga bankapplikationer. Anledningen är att 
siffrorna i knappsatsen (se figur 3 nedan) där den fyrsiffriga pinkoden som ska skrivas in 
inte är i nummerordning utan snarare ordnade så randomiserat som möjligt. Knappsatsen 
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ändrar dessutom utseende mellan de olika inloggningarna. Detta medför att många har 
svårt att hitta den rätta siffran och ingen av testpersonerna förstår anledningen till detta, 
då de upplever att det enbart försvårar för användaren.  

Figur 3. Handelsbankens inloggningsförfarande 

 

Samtliga testpersoner anser att det är enkelt att göra överföring till eget/annans konto. I 
Handelsbankens applikation är det möjligt att genomföra överföring till annans konto 
utan att signera, vilket gör att antalet steg för att genomföra delmomentet reduceras. 
Nästan samtliga testpersoner är positiva till de få steg som detta enklare förfarande 
medför. Någon ifrågasatte dock säkerheten i att genomföra överföringar utan signering.  

I Handelsbankens applikation är det som tidigare nämnts, inte möjligt att lägga till nya 
mottagare utan det måste göras i internetbanken. Detta kritiserades av några 
testpersoner då det begränsar möjligheten att enbart använda applikationen.  

Tydligare informationstexter i applikationen efterfrågades av testpersoner ur målgruppen 
äldre. Ett exempel på detta är informationstexten ”Egen notering” och ”Meddelande” 
som borde bytas ut till ”Meddelande eget konto” och ”Meddelande mottagaren”.  

Synsvaga personer upplever vissa problem med Handelsbankens applikation. Först och 
främst saknas skarpa konturer vilket leder till att olika fält flyter samman. Dessutom är 
typsnittet på vissa ställen för litet, exempelvis i fälten där information ska ifyllas vid 
betalning av räkningar. Applikationen är inte kompatibel med talsyntes, vilket gjorde att 
tester med blinda inte var möjliga att genomföra. 

Handelsbankens applikation fick även höga poäng på momentet saldo/historik av samtliga 
målgrupper. Testpersoner som har dyslexi hade dock svårt för vissa ord i detta moment. 
Ett exempel är ordet ”transaktioner”, där några anser att enklare begrepp borde 
användas.     
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Nordea 

Målgrupperna är tudelade i sin uppfattning om Nordeas bankapplikation. Den upplevs ha 
en attraktiv layout och är användarvänlig enligt flera testpersoner, men saknar 
funktionalitet och tillgänglighet för vissa målgrupper. 

Användarna är generellt sett nöjda med inloggningsförfarandet i Nordeas 
bankapplikation. Ett ord som förklarar användarnas uppfattning och som ofta 
återkommer under testerna är ”enkelt”.  

Nordeas applikation, framförallt Ipad-applikationen, delar dock målgrupperna i två läger. 
Äldre och personer med kognitiv funktionsnedsättning anser att applikationen fungerar 
bra och har en tilltalande layout, medan några synsvaga personer samt personer med 
dyslexi har olika typer av problem ur ett tillgänglighetsperspektiv, framförallt i steget 
överföring (se tabell 2 i bilaga 2). För synsvaga personer beror det på konturer och för 
personer med dyslexi beror det på ordval och för liten text.  

Testpersonerna ur målgrupperna äldre personer och personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar anser att Nordeas layout är attraktiv och användarvänlig med 
enkla och intuitiva steg för att genomföra testmomenten ”inloggning”, ”överföring”, 
”betalning av räkningar” och ”saldo/historik”. De två målgrupperna är även nöjda med att 
rubrikerna ofta är sammanlänkade med en bild vilket gör navigeringen enklare.  

Nordeas applikation är dock inte kompatibel med talsyntes vilket gör att blinda 
testpersoner inte kan använda den. Även synsvaga personer har problem med 
applikationen, då texten i många fall är för liten och att färgsättningen (blå text på blå 
bakgrund) var otydlig för personer som behöver starka konturer för navigering. De små 
rubrikerna var något testpersonerna med dyslexi också påpekade kunde förbättras 
tillsammans med att ordvalet i rubrikerna, som ibland upplevs otydligt. 

SEB 

Majoriteten av testpersonerna upplever att SEB:s applikation är mindre användarvänlig än 
övriga bankapplikationer, då den inte upplevs lika intuitiv som övriga. Samtidigt är logiken 
i applikationen något som användaren över tid blir van vid men finner svår vid första 
användningstillfället. 

SEB:s bankapplikation är den som har fått lägst resultat av nästintill samtliga målgrupper, 
vilket kan härledas till att testpersonerna har svårigheter att se logiken i de steg som ska 
genomföras. Vid överföring till eget/annans konto och betalning av räkningar ska 
användaren välja ett plustecken (+), se figur 4, för att påbörja överföringen/betalningen. 
Testpersoner från samtliga målgrupper har svårigheter att hitta och se logiken med 
plustecknet.  
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Figur 4. SEB:s Ipadapplikation. huvudmeny 

 

Blinda testpersoner använder den inbyggda talsyntesen i Ipad för att använda 
applikationen, men ger ett förhållandevis lågt betyg för överföring och betalning eftersom 
talsyntesen inte kan läsa upp plustecknet. Testpersonerna kunde därför inte genomföra 
dessa steg. Däremot var det möjligt för de blinda testpersonerna att logga in och läsa av 
saldo.  

Efter att överföringen/betalningen är tillagd sparas den i översta högra hörnet för 
godkännande. (se figur 4) Testpersoner ur samtliga målgrupper anser att detta steg är 
otydligt, och några enstaka uppfattar inte att betalningen ska godkännas vilket leder till 
att de ger ett lägre betyg gällande enkelhet att göra överföring och betala räkningar än till 
övriga bankapplikationer.   

För att slutföra överföringen/betalning använder testpersonerna en säkerhetsdosa. 
Merparten av testpersonerna med rörelsenedsättning anser att signeringen i 
säkerhetsdosa är problematisk att genomföra. Dels är det flera koder som ska fyllas i, dels 
måste testpersonen hålla in knappar för att få fram signeringskoden vilket kan vara svårt 
för denna målgrupp. För att slippa använda bankdosa är Mobilt BankID ett alternativ på 
flera banker, däribland SEB. Denna inloggningsmetod har dock inte använts vid testerna.   

Skandiabanken 

Skandiabanken är den bank som testpersonerna generellt anser är enklast att använda. 
Testpersonerna ger dock blandade omdömen per delmoment. I majoriteten av 
delmomenten anser testpersonerna att banken är bra eller mycket bra. I det sista 
delmomentet, saldo och kontohistorik, har dock Skandiabanken ett sämre resultat än 
övriga bankapplikationer. 
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I delmomenten ”överföring till eget konto”, ”överföring till annans konto” och ”betalning 
av räkningar” är alla målgrupper generellt mycket nöjda. De anser att applikationen är 
tydlig, kortfattad och har ett enkelt språk. Samtidigt innehåller applikationen tillräckligt 
med information och fungerar bra med talsyntes, vilket gör att blinda testpersoner kan 
genomföra samtliga steg. I det sista delmomentet, ”saldo och kontohistorik”, får dock 
bankapplikationen sämre resultat än andra banker, vilket visas i tabell 2 i bilaga 2. 
Anledningen till användarnas kritik är framförallt avsaknaden av en rubrik som vägleder 
var användaren ska hitta informationen om saldo och historik (Se figur 5 nedan). 

Figur 5. Skandiabankens Iphoneapplikation, huvudmeny 

 

Applikationen har stora siffror som används vid ifyllandet av bland annat datum, belopp 
och kontonummer. Storleken på siffrorna är användarna tudelade om. Vissa anser att det 
är bra och smidigt med stora och tydliga siffror medan andra anser att de är för stora och 
påverkar överblicken av applikationen negativt. Testpersonerna med rörelsenedsättning 
anser att det är positivt att applikationen har stora siffror och de genomför samtliga 
moment som berör användning obehindrat. En anledning till de stora siffrorna är att det 
vid testtillfället inte fanns någon applikationen utvecklad för Ipad, istället har Iphone-
applikationen använts, vilket gör att applikationen tycks utdragen med stora och tydliga 
bokstäver och siffror.   

Personer med dyslexi ger överlag ett högt betyg för momenten som berör användningen, 
då de upplever att applikationen består av tydliga, enkla och kortfattade ord. 
Testpersonerna med kognitiva funktionsnedsättningar (ADHD, förvärvad hjärnskada och 
Aspergers) genomför enkelt överföring till eget och annans konto samt betalningar. Några 
testpersoner med ADHD gav lägre betyg till momentet ”saldo/historik” då historiken var 
svår att hitta vid en första anblick. Liknande resultat gäller för testgruppen äldre. Samtliga 
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steg genomfördes utan större problem, men några testpersoner ansåg att det saknades 
en rubrik, exempelvis mitt konto, för att komma till översikten i sista momentet 
”saldo/historik”. 

Swedbank 

Swedbanks applikation upplevs sammantaget som enkel att använda i alla delmoment 
och för alla målgrupper. Dock saknar applikationen i vissa avseende kompabilitet med 
talsyntes, vilket minskar tillgängligheten för blinda och andra personer med behov av 
talsyntes. 

De testpersoner som är bekanta med Swedbank sedan tidigare är nöjda med att 
applikationens struktur liknar den i internetbanken vilket medför att de snabbare kan 
hitta applikationens funktioner. Samtliga målgrupper anser att strukturen i applikationen 
är bra, då den är tydlig och enkel att följa. Applikationen innehåller relativt mycket 
information vilket passar testpersoner ur målgruppen kognitivt funktionsnedsatta som har 
Aspergers syndrom. Samtidigt är inte den rikare informationsmängden ett 
störningsmoment för någon av de övriga testpersonerna.  

Placeringen av menyn för bland annat ”överföringar” och ”betala räkningar” upplevs dock 
som svårlokaliserad av testpersoner ur flera målgrupper. Vidare är det svårt att fylla i 
datum på överföringar och betalningar, då några testpersoner har problem med rullistan 
som används för ändamålet. Applikationen är till viss del inte kompatibel med 
talsyntesen, och det är därmed inte möjligt för de blinda testpersonerna att genomföra 
momenten överföringar eller betala räkningar.  Däremot är saldo- och historikuppläsning 
möjlig.   

5.3 Mobila betalapplikationer 

5.3.1 Översikt 

Följande delavsnitt består av en översikt av testpersonernas egen bedömning av hur 
enkelt eller svårt det var att genomföra de olika delmomenten i de mobila 
betalapplikationerna samt testpersonernas övergripande bedömning av möjligheten att 
använda respektive betalapplikation fördelat på målgrupp. I tabell 8 visas testpersonernas 
genomsnittliga poäng per applikation.  

Det finns ingen stor skillnad mellan de olika målgrupperna utan alla anser att 
applikationerna är enkla att använda. När det gäller resultatet för personer med 
synnedsättning är det viktigt att poängtera att testerna inte genomförts med blinda 
personer vilket potentiellt kan påverka resultatet. Anledningen till detta är att vissa 
applikationer är beroende av en kamerafunktion som blinda personer skulle ha svårt att 
använda. 
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Tabell 8. Genomsnittspoäng per målgrupp per applikation 

 B
ar

t 

SE
Q

R
 

Sw
is

h
 

W
yW

al
le

t 

G
en

o
m

sn
it

t 

Dyslexi/läs- och 
skrivsvårigheter 

 

  4,3 

 

  4,7 

 

  4,3 

 

  3,6 

 

  4,2 

Kognitiv 
funktionsnedsättning 

 

  4,5 

 

    5 

 

  4,6 

 

  2,9 

 

  4,5 

Rörelsenedsättning 
 

  4,4 

 

   4,7 

 

   3,9 

 

   3,8 

 

  4,2 

Synnedsättning10 
 

    3 

 

   4,6 

 

   4,2 

 

   3,7 

 

  3,9 

Äldre 
 

  4,2 

 

   4,5 

 

   4,2 

 

  3,1 

 

   4 

Genomsnitt 
 

  4,1 

 

   4,7 

 

    4,1 

 

   3,3 

 

   4 

*0-1,7 poäng =               1,71-3,4 poäng =                 3,41-5 poäng =  

Även om det är en liten skillnad mellan de olika målgrupperna är det stora skillnader 
mellan de olika applikationerna. SEQR är den applikation som fått högst betyg av alla 
testade applikationer. SEQR anses vara tydlig och enkel att använda. Det finns dock vissa 
begräsningar även i SEQR:s applikation som vi återkommer till senare i 
resultatrapporteringen (se avsnitt 5.3.2.) WyWallet anses av testpersonerna generellt vara 
den något sämre applikationen bland betalapplikationerna. Den upplevs som något 
otydlig, då vissa delmoment är svåra att genomföra på grund av att testpersonerna har 
svårt att hitta vissa val. Testpersonerna har exempelvis svårt att lokalisera historiken i 
applikationen. 

5.3.2 Resultat per målgrupp 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att samtliga moment kan genomföras av alla 
testpersoner. I tabell 9 nedan presenteras testpersonernas genomsnittliga uppfattning av 
momenten ”inloggning”, ”köp i butik”, ”överföringar” och ”saldo/kontohistorik” per 
målgrupp. 

                                                           
10

 Testerna har enbart genomförts med synsvaga personer 
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Tabell 9. Genomsnittspoäng per delmoment per målgrupp
11

 

 D
ys

le
xi

/l
äs

- 
o

ch
 

sk
ri

vs
vå

ri
gh

et
er

 

K
o

gn
it

iv
 

fu
n

kt
io

n
sn

ed
sä

tt
n

in
g R

ö
re

ls
e

n
ed

sä
tt

n
in

g 

Sy
n

n
ed

sä
tt

n
in

g12
 

Ä
ld

re
 

Inloggning 4,4 4,6 4,4 4,6 4,5 
Köp i butik 4,7 4,7 4,6 3,9 3,8 

Överföringar 4,2 4,5 4,1 3,8 3,9 

Saldo/kontohistorik 3,8 3,6 3,8 4,2 3,8 

 

Personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter 

De personer med dyslexi som genomfört testerna tycker generellt att alla 
betalapplikationer är enkla att använda. Inloggningsförfarandet i alla applikationer 
beskrivs som klart, tydligt och enkelt. Vissa reagerar på att Bart har en sexsiffrig pinkod 
vilket uppfattas som krångligt jämfört med några av de andra applikationer som endast 
har fyrsiffriga pinkoder för att godkänna köp eller göra överföringar. 

Köpet i butik upplever testpersonerna som enkelt med tydliga instruktioner. De ser det 
som enklare än att använda kort och upplever möjligheten att förbereda sig innan man 
kommer fram till kassan som mycket positiv.  

Överföringarna fortlöper utan större problem. Det är dock svårt att se tydliga trender för 
testpersonerna med dyslexi i delmomentet då: 

 Vissa ansåg att storleken på texten var för liten, medan andra att texten var lagom 
stor.  

 Vissa ansåg att stegen var tydliga, medan andra upplevde att det var komplicerat 
och svårt att genomföra de olika stegen.  

I det avslutande delmomentet (”saldo/kontohistorik”) framkommer en del kritik gällande 
WyWallet, då testpersonerna anser att det är svårt att lokaliser historiken på grund av 
otydliga rubriker. Vidare är texten och knapparna för små vilket medför vissa svårigheter 
att genomföra delmomenten. 

Personer med kognitiv funktionsnedsättning 

Målgruppen kognitivt funktionsnedsatta är en bred grupp där förutsättningarna för att 
använda mobila betalapplikationer till stor del beror på vilken typ av nedsättning 
användaren har, vilket gör det svårt att dra generella slutsatser för hela målgruppen. 

Samtliga betalapplikationer upplevs av testpersonerna med ADHD och ADD överlag som 
enkla och tydliga med endast ett fåtal steg. Merparten av testpersonerna med ADHD och 

                                                           
11

 Notera att alla delmoment inte är genomförbara i alla applikationer 
12

 Testerna har enbart genomförts med synsvaga personer 
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ADD vill ha en begränsad textmängd och ett begränsat antal steg i applikationerna på 
grund av koncentrationssvårigheter. Personerna med ADHD och ADD som testar 
WyWallet har dock en del problem med det avslutande delmomentet där många anser 
det svårt att lokalisera ikonen för historik (se figur 6 på sidan 39). 

Personer med Aspergers syndrom som har medverkat i testerna vill generellt ha konkret 
information med tydliga steg i applikationen. Ingen av testpersonerna med Aspergers 
syndrom reagerar dock på några oklarheter i betalapplikationerna. Vissa personer har 
däremot frågat mycket både gällande säkerheten i applikationerna, vilket är en viktig 
fråga för testpersoner ur målgruppen, och gällande möjligheten till att returnera köp med 
de digitala kvittona. Returköp testades vid ett tillfälle vid användandet av SEQR och de 
visade sig vara mycket krångligt då kundtjänst måste kontaktas och returen måste 
genomföras manuellt. 

Personer med rörelsenedsättning 

De personer med rörelsenedsättning som genomfört testerna är överlag nöjda med alla 
betalapplikationer. De påpekar dock att en möjlighet att förstora i applikationerna skulle 
underlätta användningen för målgruppen. För testpersonerna själva, var dock 
knapparna/valen tillräckligt stora. Samtliga testpersoner ser möjligheten att använda 
betalapplikationer för köp i butik som mycket positiv. Anledningen till det är enligt 
testpersonerna att personer med nedsatt handfunktion kan ha svårt att ta upp kortet ur 
plånboken vid köptillfället. Det kan även vara svårt att knappa in kortkoden i 
betalstationerna vid kassan då knapparna ibland är avskärmade och svåra att nå. Därmed 
är köp med mobilen ett attraktivt alternativ.  

Inloggningsförfarandet i alla applikationer beskrivs som tydligt och enkelt. Testpersonerna 
är även nöjda med att Bart kräver en sexsiffrig kod för inloggning då de upplever att det 
gör applikationen säkrare.  

Även köpmomentet i butik genomförs utan svårigheter, testpersonerna anser att 
applikationerna är enkla och smidiga att använda. Någon har lite svårt att läsa av QR-
koden med kameran men detta beror enligt personen själv snarare på ovana än något 
annat. 

I de två avslutande delmomenten, ”överföringar” samt ”saldo/kontohistorik”, framförds 
det dock kritik mot WyWallet. Testpersonerna ansåg, liksom personerna med dyslexi/läs- 
och skrivsvårigheter att applikationen i detta moment är otydlig utan tydliga rubriker. 
Vidare upplevs texten och knapparna för små vilket medför vissa svårigheter att 
genomföra delmomenten.  

Personer med synnedsättning 

Testpersonerna med synnedsättning upplever inga större problem att genomföra något 
av delmomenten i de mobila betalapplikationerna. Det är viktigt att poängtera att dessa 
tester inte har genomförts med blinda personer vilket kan ha en påverkan på resultatet. 
Blinda personer har troligtvis svårare att genomföra testerna då några betalapplikationer, 
likt bankapplikationerna, inte är kompatibla med talsyntes. Gravt synskadade personer 
har dock deltagit och genomfört testerna utan problem. Testpersonerna har inte använt 
några hjälpmedel såsom skärmläsare i köpmomentet. 
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Testpersonerna är kritiska till att texten i vissa fall är något liten. Applikationerna 
innehåller dock inte så mycket text, samtidigt som de är väldigt logiska och intuitiva vilket 
medför att alla delmoment fortfarande kan utföras även om texten är något för liten. 
Vidare anser de synnedsatta testpersonerna att konturerna är otydliga då det i SEQR:s 
applikation är för många gråa nyanser. Användarna föreslår att svart text skulle användas i 
stället för den nuvarande gråa då detta skulle underlätta mycket för många synskadade. 

Testpersonerna upplever att alla delmoment är enkla att genomföra och att det är lättare 
att använda dessa applikationer än bankapplikationerna. Enligt testpersonerna beror det 
till stor del på att betalapplikationerna är enkla, avskalade på information och att det är 
lätt att förstå hur de fungerar. De innehåller inte heller lika många funktioner, vilket kan 
förenkla användningen. 

Äldre personer 

Samtliga äldre personer som har testat de mobila betalapplikationerna anser att de kan 
genomföra testerna på ett tillfredställande sätt. Många äldre som har testat WyWallet har 
dock vissa problem med det avslutande delmomentet, kontrollera historik. Många anser 
det svårt att lokalisera ikonen för historik, då den ser ut som en knapp som merparten av 
testpersonerna snarare relaterar till ett val för att återgå till föregående sida (se figur 6 på 
sidan 39) 

Samtidigt är de äldre testpersonerna positiva till både Bart och SEQR som de anser är 
enkla att använda med en tydlig struktur. Några testpersoner upplever att 
betalapplikationerna kan vara ett bra alternativ till bankernas kort. Dock är de kritiska mot 
att applikationen SEQR i nuläget endast har möjlighet till fakturabetalning (vilket inte var 
ett delmoment i testerna och därför inte finns med i betygsättningen).  

5.3.3 Resultat per betalapplikation 

I tabell 10 visas testpersonernas genomsnittliga uppfattning av samtliga delmoment, 
utifrån en skala 1-5 där 1 betyder ”mycket svårt” och 5 betyder ”mycket enkelt”. Endast 
de delmoment som är relevanta för respektive applikation har presenterats. Ingen av 
testpersonerna har använt sig av applikationerna innan testet. Resultaten i tabell 10 visar 
att testpersonernas upplevelse av de olika momenten i de olika betalapplikationerna 
generellt sett är bra. SEQR är den applikation som fått högst betyg av alla testade 
applikationer där merparten av testpersonerna ser applikationen som mycket 
användarvänlig. SEQR anses vara tydlig och enkel att använda. Det finns dock vissa 
begräsningar även i SEQR:s applikation som vi återkommer till senare i 
resultatrapporteringen. WyWallet anses av testpersonerna generellt vara den något 
sämre applikationen av de testade betalapplikationerna. Den upplevs som något otydlig 
när det gäller att funktionen för att kontrollera historik framförallt.  
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Tabell 10. Genomsnittspoäng per delmoment per betalapplikation 

Delmoment WyWallet Bart SEQR Swish 

Inloggning 3,5 4,6 5 4,3 
Köp i butik 

 

 3,9 4,7  

Överföringar 

 

3,4  4,6 3,6 

Saldo/kontohistorik 

 

2,6 3,9 4,6 4,4 

Genomsnitt 

 

3,2 4,1 4,7 4,1 

 

Vissa delmoment är inte möjliga att genomföra i samtliga applikationer. Av den 
anledningen saknas resultat i några celler i tabellen ovan. 

WyWallet 

WyWallet är den betalapplikation som fått lägst betyg i användarbarhetstesterna från 
nästan alla målgrupper. Användarna har framförallt svårt att lokalisera var i applikationen 
de olika delmomenten skulle utföras. Användarna upplever att det saknas en logisk 
struktur samtidigt som den text som finns på knapparna är något för liten. Det positiva 
med applikationen är dess tydliga färger och kontraster som många personer med 
synnedsättning och rörelsenedsättning är positiva till. 

I delmomentet ”överföring” har vissa testpersoner svårt att lokalisera hur överföringen 
ska bekräftas. Det finns även en del kritik mot att bokstäverna är något små vilket gör det 
svårt att både skriva och läsa för vissa målgrupper.  

Testmomentet som anses svårast att genomföra är det avslutande momentet 
”saldo/kontohistorik”. Många testpersoner anser det svårt att lokalisera ikonen för 
historik som är lokaliserad högst upp till vänster. Flera av testpersonerna associerar denna 
symbol med symboler för ”återgå till föregående sida”. Det gäller både placeringen av 
knappen och utseendet på knappen som är utformad som en pil (se figur 6 nedan).  

Figur 6. WyWallets huvudmeny 
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Vissa testpersoner menar att det finns potential för WyWallet att lära en del av den 
intuitiva strukturen hos Bart och SEQR. 

Bart 

Användarna är överlag nöjda eller mycket nöjda med Barts applikation. Strukturen är 
enkel att följa och även om det finns begränsad information är den tillräcklig för att 
genomföra alla delmoment. Möjligen är textstorleken i vissa fall något för liten för några 
testpersoner med synnedsättning som har svårt att läsa bland annat kvittoinformationen. 
Användarna är även positiva till det sexsiffriga lösenordet. Den sexsiffriga koden anses 
säkrare än den fyrsiffriga kod som används vid köp med betalkort. Vissa personer anser 
dock att den sexsiffriga pinkoden gör Bart mer komplicerad att använda då det är svårt att 
minnas en så lång kod. 

De synnedsatta testpersonerna påpekar att texten i vissa fall är för liten. Applikationen 
innehåller dock inte så mycket text, samtidigt som den är logisk och intuitiv vilket medför 
att alla delmoment fortfarande kan utföras även om texten är liten. 

Många testpersoner oavsett målgrupp bedömer att mobila betalapplikationer generellt 
kan ersätta betalkort när de finns tillgängliga i fler butiker. Den stora fördelen med att 
använda sig av mobilen för betalning i stället för betalkort är enligt testpersonerna 
möjligheten att förbereda koder och liknande administration före besöket i kassan. Detta 
medförd enligt vissa testpersoner att köpet ofta fortlöper smidigare än normalt. 
Testpersoner med rörelsenedsättning ser framförallt fördelen med att slippa ta fram 
kortet ur plånboken och att slippa slå in koden i betalstationerna. Betalstationerna är ofta 
avskärmade vilket gör det svårt att nå knapparna för personer med nedsatt handfunktion.  

De negativa erfarenheterna från testerna rör inte applikationen utan snarare butiken där 
köpet genomförs. Applikationen är beroende av god täckning vilket inte alltid är möjligt 
då många butiker ligger på källarnivå eller i tunnelbanan där mobiltäckningen ofta är 
begränsad. Detta medför att köpet i vissa fall inte är möjligt att genomföra vilket är en 
begränsning för applikationen om den ska kunna konkurrera med betalkortet. 

Vidare är personalen i många butiker ännu inte utbildad i hur köp med Bart ska 
genomföras i kassasystemet. Detta medför att kassapersonalen får be kollegor om hjälp 
och ringa ansvariga för att köpet skulle kunna genomföras.  

Slutligen noteras att möjligheten att se saldo och historik endast är tillgänglig i Apple-
versionen av Barts applikation. Funktionen uppskattas bland användarna så det torde 
finnas en efterfrågan på denna funktion för Androids operativsystem. 

SEQR 

SEQR är den applikation som testpersonerna anser är enklast att använda och därmed har 
gett högst genomsnittspoäng av alla applikationer i testet. Alla målgrupper ger mycket 
höga genomsnittsbetyg för applikationen där personer med kognitiv funktionsnedsättning 
utmärker sig genom att ge applikationen enbart 5:or. Testpersonerna uppskattar 
framförallt applikationens tydliga och mycket enkla struktur. Applikationen innehåller, 
precis som Bart, begränsat med information, men den information som finns är tydlig. 
Samtidigt är det enkelt att genomföra alla steg.  
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Precis som i Barts applikation är SEQR något begränsad utifrån mobiltäckningen i butiken. 
Det finns även tillfällen när butiker som enligt egen utsago, och enligt SEQR:s hemsida, 
skulle ha möjlighet till köp med SEQR inte hade den möjligheten. I vissa fall beroende på 
att de nyligen uppdaterat kassasystemet vilket medfört att SEQR-funktionaliteten fallit 
bort.  

SEQR fick mycket höga genomsnittspoäng från testpersonerna i alla delmoment. Det var 
dock få personer som var intresserade av att använda SEQR efter testet. Detta berodde till 
stor del på att SEQR endast fungerar om personen tecknar ett fakturakonto med kredit 
hos företaget Collector vilket ingen av testpersonerna var intresserade av. Vissa 
testpersoner menade dock att tjänsten möjligtvis är mer intressant för företag, t.ex. 
byggföretag, där många personer handlar produkter i företagets namn och då behöver ett 
företagskort. Istället kunde alla ha ett SEQR-konto på mobilen vilket skulle underlätta 
hanteringen av informationen om vem som genomfört vilka köp och när. 

Swish  

Testpersonerna var sammantaget nöjda med applikationen Swish. Många testpersoner 
tyckte att grundidén att kunna föra över pengar till olika banker på ett snabbt och smidigt 
sätt är bra, då det med andra överföringssätt kan ta ett par dagar innan pengarna finns på 
kontot.  

Orden ”enkelt” och ”tydligt” återkommer frekvent i omdömet om applikationen där 
majoriteten av användarna också är mycket nöjda med alla delmoment i applikationen. 
Det delmoment som fick något lägre betyg var överföringsmomentet, vilket är det 
delmoment som är huvudsyftet med applikationen.  Det är dock endast en målgrupp som 
har problem med just detta delmoment, nämligen synnedsatta som anser att det är svårt 
när det Mobila BankID:et används, då texten är liten vilket medför svårigheter för 
synsvaga testpersoner. 

Många testpersoner upplever att de mycket väl är intresserade av att personligen 
använda Swish, men det skulle förutsätta att även deras vänner skulle använda det vilket 
inte är fallet idag. 
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6 Slutsatser 

Alla målgrupper kan genomföra alla delmoment i majoriteten av de testade mobila bank- 
och betalapplikationerna. Det finns dock ett antal generella attribut i applikationerna som 
testpersonerna, beroende på målgrupp, efterfrågar för att förenkla användandet. I 
följande kapitel tas ett samlat grepp runt de lärdomar som framkommit gällande vad som 
kan förbättras för respektive målgrupp för att förenkla användandet av mobila bank- och 
betalapplikationerna.  

Utifrån de kommentarer testpersonerna lämnat under testerna har en matris 
innehållande de vanligaste förbättringsförslagen per målgrupp skapats:  

Figur 7. Kravspecifikation 

 

Gemensamt för alla testpersoner är att de efterfrågar en tydlig och mer genomarbetad 
rubriksättning för att på ett enklare och mer intuitivt sätt kunna använda applikationerna. 
Många testpersoner, oberoende av målgrupp, har även funnit de stora bankdosorna 
tilltalande och lättanvända jämfört med de små dosorna. Testerna har också visat att 
bakgrundsfaktorer såsom ålder, teknikvana och vilken bank testpersonen har idag, inte 
har någon betydande påverkan på resultatet inom respektive målgrupp av testpersoner. 

Testpersoner med rörelsenedsättning och testpersoner med synnedsättning har något 
svårare att använda mobila bankapplikationer. Synsvaga testpersoner efterfrågar 
möjlighet till att förstora i applikationer samt tydligare kontraster. Testpersoner som är 
blinda kan inte använda samtliga applikationer, då alla funktioner i applikationerna inte är 
kompatibla med talsyntes. De blinda testpersoner som idag använder mobila 
bankapplikationer, gör det endast för att kontrollera saldo. 

Tydlig och genomarbetad rubriksättning X X X X X X X X

Stor text och tydliga konturer X X X

Tillgång till stora bankdosor X X X X

Avskalat gränssnitt X X X

Bilder kopplade till rubriker X X

Möjlighet till förstoring X X X

Enkla ord X X

Utrymme mellan knappar X

Samma uppbyggnad som internetbanken X

Kompatibel med talsyntes X
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De mobila bankapplikationerna används av ungefär hälften av testpersonerna. Merparten 
använder dem främst för att kontrollera saldo, men testpersonerna har uppmärksammat 
flera fördelar i jämförelse med internetbanken. Informationsmängden upplevs mer 
begränsad vilket är positivt för bland annat testpersoner med ADHD, förvärvad hjärnskada 
och dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Det finns även en möjlighet att läsa av OCR-nummer 
och PG/BG-nummer med hjälp av kameran i telefonen eller surfplattan, vilket flera 
testpersoner som har svårt med långa sifferkombinationer upplever positivt. För 
testpersoner med rörelsenedsättning är det dock enklare att fylla i uppgifterna manuellt, 
så en generell slutsats är att det är viktigt med valmöjligheter. 

Testpersonerna upplever även överlag att de mobila betalapplikationerna är enkla att 
använda. SEQR anses vara mest användarvänlig då den har begränsad informationsmängd 
och är tydlig och enkel då knapparna är stora och stegen intuitiva. Testpersoner med 
rörelsenedsättning lyfter fram det positiva i att använda just mobila betalapplikationer 
istället för kortbetalning vid köp i kassa. Testpersonerna behöver inte ta fram kontokortet 
ur plånboken, vilket kan vara svårt för personer med nedsatt handfunktion. De upplever 
också att kortläsaren ofta är dåligt anpassad för personer med nedsatt handfunktion och 
det kan vara svårt att komma åt knapparna på grund av att de är på grund av säkerheten 
är avskärmade. Därmed är det också en fördel att inte heller behöva knappa in PIN-koden 
i kortläsaren.  

För att de mobila betalapplikationerna ska fungera väl krävs att det är bra mobiltäckning i 
de butiker där köp ska genomföras, vilket det inte var i samtliga butiker där testerna 
genomfördes. I vissa fall var inte heller butikens personal utbildade i tjänsterna, vilket 
gjorde att testpersonen inte kunde få vägledning i hur tjänsterna fungerade. I de 
butikerna med mobiltäckning kunde dock köpen genomföras ändå, eftersom 
applikationerna upplevdes som intuitiva.  

Förutom att de mobila bank- och betalapplikationerna ska vara enkla att använda, är det 
även andra faktorer som är viktiga för möjligheten och viljan att använda applikationerna. 
Dessa faktorer är oberoende av testpersonernas målgrupp: 

 Säkerhet. Applikationerna ska vara säkra att använda, vilket gäller för såväl 
mobila bankapplikationer som betalapplikationer. Några av testpersonerna 
känner sig tryggare att göra sina bankärenden hemma vid datorn med 
säkerhetsdosa istället för på mobilen med personlig kod. Lösningen med Mobilt 
BankID upplever många som säkrare och kan vara en bra metod för att kombinera 
enkelhet med säkerhet.  

 Betalningsform. SEQR har bara en möjlig betalningsform, och det är genom 
faktura på kredit. Merparten av testpersonerna, oavsett målgrupp har reagerat på 
detta. Det finns en ovilja att genomföra köp med pengar som ”man inte har”, och 
en rädsla för att försätta sig i skuld. 

 Marknadspenetration. Flera testpersoner ser idag inte nyttan av de mobila 
betalapplikationerna på grund av att användningen är lite för begränsad i 
umgängeskretsen och i butikerna. En informationsinsats till allmänheten och en 
ökad användning i butikerna skulle naturligt få positiva effekter på antalet 
användare, då testpersonerna ser en nytta av att använda tjänsterna.   
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Sammanfattningsvis kan konstateras att utvecklingen mot att fler bankärenden och 
betalningar kan genomföras genom applikationer i telefonen eller surfplattan är positiv 
för testpersonerna i studien. Det ger dem fler möjligheter, och applikationerna är redan 
idag förhållandevis enkla att använda. Det finns dock förbättringspotential och ofta är det 
små förbättringar som kan göras för att förenkla hanteringen, såsom rubriksättning och 
ordval. Ibland är det något mer omfattande förändringar, såsom att applikationen ska 
vara kompatibel med talsyntesen. Om såväl bankerna som leverantörerna av 
betaltjänsterna tar i beaktande och genomför tester med olika målgrupper vid 
utvecklingen av nya produkter skulle dessa förbättringsåtgärder kunna fångas upp i ett 
tidigt stadium. Merparten av bankerna uppger att de har ett samarbete med 
representanter för några av målgrupperna i syfte att anpassa och utveckla 
internetbanken. De mobila bankapplikationerna är redan idag förhållandevis lättanvända 
för testpersonerna ur merparten av målgrupperna, men ett utökat samarbete gällande de 
mobila bankapplikationerna skulle troligtvis förenkla användningen ytterligare. 
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7 Rekommendationer  

Baserat på slutsatserna från studien har Stelacon tagit fram följande rekommendationer, 
som skulle underlätta användandet av mobila bank- och betalapplikationer för personer 
med funktionsnedsättning och äldre.  

7.1 Dialog 

När applikationer utvecklas bör tillgänglighet och användarvänlighet för personer med 
funktionsnedsättning tas i beaktande i ett tidigt stadium. En del av den kritik som 
framkommit inom ramen för denna rapport hade varit enkel att undvika med dessa 
målgruppers synpunkter i utvecklingen av applikationen. Samtidigt är de 
förbättringsåtgärder som flera testpersoner med funktionsnedsättning lyfter troligtvis 
sådana som skulle medföra förbättringar och förenklingar för samtliga användare av 
mobila bank- och betalapplikationer, oavsett om personen har en funktionsnedsättning 
eller ej.   

Det är ofta mindre förbättringsåtgärder som krävs för att göra applikationerna mer 
tillgängliga för fler målgrupper. Därför är det viktigt att det finns en dialog mellan 
företrädare för målgrupperna och bankerna eller betaltjänstleverantörerna. Post- och 
telestyrelsen skulle kunna vara initiativtagare och skapa en arena för en sådan dialog, 
genom inledande workshops eller arbetsmöten som sedan kan fortsätta i ett löpande 
samarbete mellan företrädare för målgrupperna och bankerna eller 
betaltjänstleverantörerna.  

Då den tekniska utvecklingen går framåt, bland annat när det gäller inloggningsmetoder, 
kan det även vara intressant att inkludera forskare från universitetsvärlden i dialogen med 
utvecklare inom branschen och företrädare för målgrupperna. Exempelvis är forskningen 
som pågår inom interaktionen mellan människa och maskin, bland annat på Kungliga 
Tekniska Högskolan, mycket intressant. Det skulle kunna tillföra ett framåtriktat 
forskningsperspektiv på utvecklingen, sannolikt med stort värde för övriga 
intressegrupper. Möjligheten till ögonstyrning eller röststyrning av applikationer är något 
som har lyfts av personer med rörelsenedsättning som idag inte har möjlighet att använda 
mobila applikationer.  

7.2 Utvecklingsmöjligheter och information 

Generellt för alla målgrupper är att de i flera mobila bankapplikationer efterfrågar 
tydligare och mer genomarbetad rubriksättning. Några av de mobila betalapplikationerna 
har dock lyckats med just detta där testpersonerna upplever att rubrikerna är tydliga och 
intuitiva. Troligen kan bankerna lära av dessa för att utveckla sina applikationer.  

Många testpersoner var mycket positiva till de större bankdosorna som fanns tillgängliga 
under testet. Flera av testpersonerna var dock inte medvetna om att dessa fanns 
tillgängliga hos bankerna och den informationen bör förtydligas då de skulle underlätta 
användandet för fler målgrupper i samhället. Exempelvis blev flera äldre testpersoner 
varse om att de stora dosorna finns tillgängliga i bankernas utbud, något de inte hade 
kunskap om innan testet. 

För flera av testpersonerna är det viktigt att applikationerna är säkra att använda, vilket 
gäller för såväl mobila bankapplikationer som betalapplikationer. Lösningen med Mobilt 
BankID upplever många som säkrare och kan vara en bra metod för att kombinera 
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enkelhet med säkerhet. Samtidigt lanseras fler intressanta inloggningsmetoder på 

marknaden, exempelvis biometriska inloggningar13, vilket torde förenkla en säker 
inloggning. Det är viktigt att följa utvecklingen, då såväl säkra och enkla 
inloggningsmetoder utvecklas och efterfrågas av målgrupperna.    

Testpersonerna i studien är positiva till de mobila betalapplikationerna, framförallt 
testpersoner med rörelsenedsättning som upplever att köp i butik skulle underlättas. 
Problemet är att förhållandevis få av testpersonerna, och förmodligen generellt i 
målgrupperna, känner till och använder mobila betalapplikationer såsom Swish, 
WyWallet, SEQR och Bart. För att nå ut till fler krävs informationsinsatser, och att fler 
butiker anammar möjligheten att använda betalapplikationer.  

För att möjliggöra en ökad användning av betalapplikationerna är det också viktigt att 
utveckla andra delar i tjänsterna än tillgängligheten i applikationerna. Det finns 
exempelvis en ovilja bland testpersonerna att försätta sig i skuld, vilket tydliggörs av att 
testpersonerna har reagerat på att det i SEQR:s applikation endast är möjligt att 
genomföra köp eller föra över pengar från ett fakturakonto med kredit. Det är därför 
viktigt att möjliggöra andra betalningsmöjligheter, såsom en direktkoppling till bankkonto.  

7.3 Förslag till vidare studier 

Mobilt BankID har inte använts som inloggningsmetod vid användbarhetstesterna i den 
här studien. Mobilt BankID börjar dock bli allt vanligare, inte bara som inloggningsmetod 
till mobila bankapplikationer, utan även som inloggning till andra internettjänster. Mobilt 
BankID används bland annat som inloggningsmetod på Skatteverkets och 
Försäkringskassans webbplats. Det hade därav varit intressant att genomföra en studie av 
hur användarvänligt Mobilt BankID är för personer med funktionsnedsättning. Syftet med 
studien skulle vara att undersöka om användningen av Mobilt BankID medför förenklingar 
jämfört med andra inloggningsmetoder och om det föreligger några eventuella hinder för 
att använda Mobilt BankID för utvalda målgrupper. Förutom användningen av Mobilt 
BankID skulle även registreringen av Mobilt BankID kunna var en del av studien. 

Användbarhetstesterna har skett med personer som är vana användare av smarta 
telefoner eller surfplattor. Anledningen till att enbart vana användare rekryterades var att 
fokus skulle hamna på applikationerna, och inte på enheterna smart telefon/surfplatta. 
Målgruppen personer med funktionsnedsättning som inte använder smarta telefoner eller 
surfplattor är dock sannolikt stor. Det skulle därför vara intressant att genomföra en 
intervjustudie med personer ur den målgruppen. Syftet med undersökningen skulle vara 
att dels undersöka vilka banktjänster personerna använder och hur de använder 
banktjänsterna, och dels att undersöka om de upplever några hinder (och i så fall vilka) för 
att använda smart telefon eller surfplatta överhuvudtaget. Studien skulle även kunna ge 
svar på vad som krävs för att öka användningen av smarta telefoner eller surfplattor, och 
om användningen skulle medföra en förenkling i vardagen för intervjupersonerna. 
Utvecklingen i samhället går mot att fler och fler tjänster går att sköta digitalt, vilket kan 
vara positivt för flera målgrupper. Risken är dock att det uppstår en teknikbarriär, där 
personer med funktionsnedsättning som inte är vana användare av dator, smart telefon 
eller surfplatta blir exkluderade.  

 

                                                           
13

 Inloggning som bygger på röst-, ansikts- eller ögonigenkänning alternativt fingeravtryck 
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Bilagor 

Bilaga 1. Diskussionsguide användbarhetstester mobila betalningsappar 

Introduktion 

Välkommen hit. Tack för att du tagit dig tid att komma. Mitt namn är _____. Det här är 
__________. Vi arbetar på ett marknadsundersökningsföretag som heter AB Stelacon. 

Vi genomför det här uppdraget åt Post- och telestyrelsen. Målet med de här 
användbarhetstesterna är att testa hur väl olika betalningsappar till smarta telefoner 
fungerar.  

Genom att genomföra detta test vill vi få en inblick i hur väl applikationerna från olika 
banker är anpassade för vissa grupper i samhället.   

Användbarhetstester är en kvalitativ undersökningsmetod som kan genomföras 
individuellt med en testperson eller i grupp med fyra till sex testpersoner. Syftet med 
användbarhetstester är att utvärdera en produkt genom att belysa användarnas 
attityder, beteenden och åsikter. Testet varar i ca 1 timme. Vi kommer att gå igenom 
ledladdning, installation samt ett antal betalningsförfaranden. Vi vill att du berättar för 
oss vad du gjort och vilka potentiella problem du haft när du utfört uppgiften. Vi 
kommer också att efter varje moment ställa några uppföljande frågor.  

Målgrupp för undersökningen är personer som har en synnedsättning, personer med 
kognitivt funktionsnedsättning, personer med läs- och skrivsvårigheter, personer med 
rörelsenedsättning samt äldre personer. Vi kommer att genomföra ca 100 
användbarhetstester. 

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. 
 

Deltagarpresentation och bakgrundsfrågor  

 Namn, ålder och kön 

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

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

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

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

 Brukar du använda telefonen för banktjänster, betalningar online och/eller 
betalningar i butik? 

 Brukar du använda en dator för banktjänster, betalningar online och/eller 
betalningar i butik? 
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 Använder du några hjälpmedel som t.ex. skärmläsarprogram/talsyntes när du 
använder datorn för att surfa på internet? 

Vilken applikation avses testas?  

 

Testuppgift 1 – Nedladdning till telefon 

Testa på nedladdningsförfarandet för applikationen. Börja i appstore och ladda ner 
applikationen.  

Syfte: att testa hur enkelt eller svårt det är att ladda ned applikationen. 

1. Upplevde du att det var enkelt eller svårt att ladda ned applikationen? 

2. Vad saknar du för information? Varför? 

3. Var tycker du att informationen ska finnas? Varför? 

4. Är det något annat som gör det svårt att få en bild av hur nedladdningen går 
till? Exempelvis hur webbplatsen är uppbyggd, färger eller storlek på text? 

5. Är det något annat du reagerar över när det gäller testuppgift 1?  

Testuppgift 2 – Inloggning på applikationen 

Testa att öppna och logga in på applikationen. 

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

1. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att öppna och/eller logga in på 
applikationen?  Varför? 

2. Vad saknar du för information?  

3. Var tycker du att informationen ska finnas? Varför? 

4. Är det något annat som gör det svårt att få en bild av hur ändringar ska 
genomföras? Exempelvis hur programmet är uppbyggt, färger eller storlek på 
text? 

5. Är det något annat du reagerar över när det gäller testuppgift 6? 

Testuppgift 3 – Registrering (intervju) (2 min) 

Testa på att registrera sig för betaltjänsten i applikationen eller på webben- beroende 
på vilken applikation som testas. 

Syfte: att testa hur enkelt eller svårt det är att registrera sig på den nya applikationen. 

Då registreringen redan är genomförd av Stelcons personal för att kunna koppla 
testkonton till applikationerna kommer detta steg istället bestå av en kort intervju med 
om testpersonens tidigare erfarenheter av detta steg.   

1. Har du tidigare registrerat dig för en betalningstjänst i en applikation? 
2. Varför/varför inte? 
3. Om du gjort en registrering, vilken applikation registrerade du dig på? 
4. Upplevde du att det var enkelt eller svårt att registrera sig på applikationen? 
5. Saknade du någon typ av information? 
6. Var det något annat du reagerade över när du genomförde registreringen på 

applikationen? 
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Testuppgift 4– Koppla applikationen till betalningsform (gäller ej bankappar) 

Testa på att utföra kopplingar eller andra åtgärder som potentiellt krävs för att 
applikationen ska fungera. 

Syfte: att testa hur enkelt eller svårt det är att koppla applikationen till bankkonto/kort 
för att kunna genomföra betalningar/överföringar. 

1. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att göra ändringar i applikationen?  
Varför? 

2. Vad saknar du för information?  

3. Var tycker du att informationen ska finnas? Varför? 

4. Är det något annat som gör det svårt att få en bild av hur ändringar ska 
genomföras? Exempelvis hur programmet är uppbyggt, färger eller storlek på 
text? 

5. Är det något annat du reagerar över när det gäller testuppgift 5 

Testuppgift 5 – Betalning Online (gäller ej bankappar) 

Testa att genomföra ett onlineköp. 

Syfte: att testa hur enkelt eller svårt det är att genomföra ett onlineköp med en specifik 
betalningslösning. 

1. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att Betala online med applikationen?  
Varför? 

2. Vad saknar du för information?  

3. Var tycker du att informationen ska finnas? Varför? 

4. Är det något annat som gör det svårt att få en bild av hur ändringar ska 
genomföras? Exempelvis hur programmet är uppbyggt, färger eller storlek på 
text? 

5. Är det något annat du reagerar över när det gäller testuppgift 7? 

Testuppgift 6 – Butiksköp (gäller ej bankappar)  

Testa att genomföra ett köp i butik. 

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

1. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att genomföra ett köp i butik via 
applikationen?  Varför? 

2. Vad saknar du för information?  

3. Var tycker du att informationen ska finnas? Varför? 

4. Är det något annat som gör det svårt att få en bild av hur ändringar ska 
genomföras? Exempelvis hur programmet är uppbyggt, färger eller storlek på 
text? 

5. Är det något annat du reagerar över när det gäller testuppgift 8? 
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Testuppgift 7 – Överföring mellan egna konton  

Testa att överföra pengar mellan egna konton. 

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

1. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att överföra pengar mellan egna 
konton med applikationen?  Varför? 

2. Vad saknar du för information?  

3. Var tycker du att informationen ska finnas? Varför? 

4. Är det något annat som gör det svårt att få en bild av hur ändringar ska 
genomföras? Exempelvis hur programmet är uppbyggt, färger eller storlek på 
text? 

5. Är det något annat du reagerar över när det gäller testuppgift 9? 

Testuppgift 8 – Överföring till andras konton 

Testa att överföra pengar till andras konton. 

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

1. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att överföra pengar till andras konton 
med applikationen?  Varför? 

2. Vad saknar du för information?  

3. Var tycker du att informationen ska finnas? Varför? 

4. Är det något annat som gör det svårt att få en bild av hur ändringar ska 
genomföras? Exempelvis hur programmet är uppbyggt, färger eller storlek på 
text? 

5. Är det något annat du reagerar över när det gäller testuppgift 9? 

Testuppgift 9 – Betalning av räkningar 

Testa att betala räkningar med applikationen. 

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

1. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att betala räkningar och e-fakturor?  
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 10? 
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Testuppgift 10 – Saldo, historik  

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. 

1. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att kontrollera saldot eller kontots 
betalningshistoria?  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 11? 
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Bilaga 2. Regressionstabeller 

Tabell 1. Regressionsanalys per målgrupp 

Variabler Inloggning Överföring 
egna konton 

Överföring 
andras 
konton 

Betala 
räkning 

Saldo/ 
historik 

Kön -1,03*** (0,26) -0,56* (0,26) -1,09*** 
(0.,2) 

-0,76** (0,25) -,.64** 
(0,3) 

Kognitiv funktionsnedsättning -0,02  
(0,34) 

0,11  
(0,36) 

0,21 
 (0,36) 

0,24  
(0,34) 

0,08 (0,4) 

Rörelsenedsatta -1,4*** 
 (0,4) 

-0,87** (0,38) -0,6* 
 (0,38) 

1,11*** 
(0,36) 

0,56 (0,41) 

Synnedsättning -1,49*** (0,44) -1,01** (0,44) -1,11*** 
(0,48) 

-1,76*** (0,5) -0,92* 
(0,55) 

Äldre 0,35  
(0,42) 

-0,26  
(0,44) 

-0,04 
 (0,43) 

-0,32 (0,41) 0,24 (0,45) 

Testat samma bank som 
vanligen 

-0,31  
(0,28) 

-0,52* (0,28)  -0,29 
 (0,29) 

-0,11 (0,29) 0,09 (0,32) 

Smartphonevana -0,1 
 (0,24) 

0,16  
(0,22) 

0,24 
 (0,25) 

0,14 
 (0,24) 

0,37 (0,25) 

Använder mobilabankappar 
idag 

-0,006 
 (0,28) 

-0,12  
(0,33) 

-0,34  
(0,34) 

0,42  
(0,33) 

0,36 (0,36) 

Har internetbank idag 0,34  
(0,39) 

0,31  
(0,4) 

-0,43  
(0,4) 

0,62 
 (0,41) 

-0,28 (0,46) 

Anm: * indikerar om resultatet är statistiskt säkerställt. Storleken på skattningen indikerar 
om effekten av påverkansfaktorerna varit positiv/negativ på respektive delmoment. Som 
tolkningsexempel används skattningen för gruppen synnedsatta i delmomentet 
”överföring egna konton”. Variabeln är skattad till -1.01* vilket innebär att skattningen är 
statistiskt säkerställd och har 1.01 poäng mindre än referensgruppen dyslektiker. 
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Tabell 2. Regressioner över användande av banktjänster 

Variabler Inloggning Överföring 
egna konton 

Överföring 
andras 
konton 

Betalning av 
räkning 

Saldo/ 
historik 

Kön - 0,43* (0,25) -0,19 
 (0,26) 

-0,68*** (0,25) -0,37** 
(0,24) 

-0,26 (0,98) 

Ålder 0,003 (0,006) -0,02*** 
(0,008) 

-0,02** (0,008) 0,004 (0,007) -0,01* 
(0,007) 

Nordea 0.87 ** 
(0.36) 

-0,91** (0,44) -0,73** (0,35) -0,7* (0,27) -0,08 (0,39) 

SEB 0,49  
(0,34) 

-201*** (0,43) -1,39*** (0,41) -0,87** 
(0,43) 

-0,41 (0,41) 

Skandiabanken 1,34 *** 
(0,39) 

-0,51  
(0,39) 

1,09 
 (0,4) 

-0,31 
 (0,3) 

-0,78** 
(0,32) 

Swedbank 0,83 ** 
(0,32) 

-0,19  
(0,41) 

-0,09  
(0,4) 

-0,45 
 (0,4) 

0,29  
(0,38) 

Testat samma bank som 
vanligen 

-0,01  
(0,28 

-0,35  
(0,33) 

-0,09  
(0,32) 

0,02 
 (0,32) 

-0,1  
(0,33) 

Smartphonevana -0,19 (0,21) -0,002 
 (0,21) 

-0,09 
(0,24) 

-0,03 (0,24) 0,26  
(0,24) 

Använder mobilabankappar 
idag 

-0,26 (0,28) -0,82** (0,33) -0,52* 
 (0,32) 

0,09  
(0,32) 

-0,02 (0,33) 

Har internetbank idag -0,04 (0,36)  0,86** (0,38) 0,5  
(0,38) 

0,47  
(0,38) 

0,6 
 (0,42) 

Anm: * indikerar om resultatet är statistiskt säkerställt. Storleken på skattningen indikerar 
om effekten av påverkansfaktorerna varit positiv/negativ på respektive delmoment. Som 
tolkningsexempel används skattningen för SEB’s applikation i delmomentet ”överföring 
egna konton”. Variabeln är skattad till -2.01* vilket innebär att skattningen är statistiskt 
säkerställd och har 2.01 poäng mindre än referensapplikationen Handelsbanken. 
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