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Sammanfattning 
 
En tillgänglig uttagsautomat förutsätter att flera kriterier är uppfyllda 

Uttagsautomater ska vara enkla att använda. För att tillgängligheten till automaterna ska vara 

god för personer med funktionsnedsättning och äldre förutsätter det bland annat att 

automaten: 

 har punktskrift och talfunktion 

 har tydliga kontraster och stort typsnitt 

 har tydlig, rak information och ett avskalat gränssnitt  

 befinner sig i en lugn miljö, men där människor och butiker finns i närheten 

 har gott om utrymme för rullstol och rullator framför automaten 

 enkelt matar in och ut kortet 

 har en standardiserad knappsats som är lättryckt och tydlig 

 har insynsskydd vid knappsatsen, men som inte har en negativ påverkan på 

möjligheten att komma åt knapparna. 

Uttagsautomaterna bör ha möjlighet till personlig anpassning 

Preferenserna skiljer sig åt mellan personerna i undersökningen, vilket bland annat beror på 

förutsättningar utifrån personerna funktionsnedsättning. Stelacons rekommendation är att 

eftersträva en möjlighet till viss individanpassning kopplat till det personliga bankkortet. 

Exempelvis att talfunktionen eller den inverterade skärmen går igång per automatik när kortet 

förs in.  

Samtidigt är standardisering av uttagsautomaterna det som oftast lyfts fram som 

förbättringsåtgärd. Då handlar det framförallt om en standardisering för knappsatser och åt 

vilket håll kortet ska föras in. 

Studien är genomförd med användbarhetstester 

Användbarhetstester har genomförts med totalt 37 testpersoner ur olika målgrupper. 

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

reumatiker samt personer med ADHD, förvärvad hjärnskada och aspberger. Testpersonerna 

har testat 3-4 uttagsautomater per testtillfälle. Testpersonerna har genomfört momenten i en 

uttagsprocess, själva värderat och beskrivit hur enkelt eller svårt det var att genomföra 

momenten, samt i vissa fall gett förslag på förbättringsåtgärder som kan underlätta 

användandet. 
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1. Inledning 

Tillgänglighet av finansiella tjänster utgör en viktig del för ett fungerande samhälle. I arbetet 

med att säkerställa tillgängligheten till banktjänster eller kontakt med bank, ingår därför att 

verktyg eller tekniska funktioner ska vara anpassade till alla individer i samhället. 

Uttagsautomater är exempel på sådana tekniska funktioner. Uttagsautomat är en gemensam 

benämning på automater där pengar kan tas ut från bankkonto med hjälp av ett bankkort.  

I Sverige har möjligheten att göra kontantuttag i butik ökat under de senaste åren, samtidigt 

som antal uttagsautomater har minskat i antal. I Länsstyrelsen Dalarnas rapport om 

grundläggande betaltjänster från 2011, framkommer att antalet automattransaktioner 

minskar med mellan 6 och 7 procent i snitt per år. I och med att det idag finns möjlighet att 

göra uttag av kontanter via betalterminaler i detaljhandeln, är det via denna kanal som 

transaktioner med uttag har ökat. Vidare har användningen av bankkort för betalning blivit 

alltmer vanligt, vilket har medfört att efterfrågan på kontanter totalt sett har minskat. 

God tillgänglighet till uttagsautomater är en angelägenhet för alla personer i samhället, men 

har möjligen större betydelse för personer med särskilda behov. Bristande tillgänglighet eller 

användbarhet av uttagsautomater kan till exempel innebära svårigheter eller förhindrad 

användning för exempelvis äldre och personer med funktionsnedsättning. Upplevda 

svårigheter kan till exempel bero på bristande utformning eller uttagsautomatens placering. I 

Länsstyrelsens undersökning konstateras att visa individer också känner, av olika skäl, ett 

större motstånd än befolkningen i genomsnitt att betala med bankkort. Detta faktum, 

tillsammans med att fysiska förutsättningar hos uttagsautomater förändras över tid, motiverar 

till en kontinuerlig översyn av tillgängligheten av uttagsautomater. 

1.1. Syfte med undersökningen 

Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Stelacon i uppgift att undersöka tillgängligheten av de 

uttagsautomater som finns på marknaden. Syftet med denna undersökning är att analysera 

tillgängligheten av uttagsautomater, främst med avseende på äldre och personer med 

funktionsnedsättning. Ett antagande är att varierande upplevelser mellan individer exempelvis 

beror på teknisk apparatur, funktion av mjukvaror eller omkringliggande miljö. Det kan även 

bero på individuella förutsättningar som är specifika på grund av funktionsnedsättning eller 

egna preferenser.  

I undersökningen beskrivs de problem och utmaningar som vissa användare upplever i 

samband med kontantuttag i automat. För att generalisera resultaten görs dessutom en 

kartläggning av funktionen i ett större urval av automater i hela Stockholmsområdet. Utifrån 

resultaten görs rekommendationer inför vidare arbete med tillgängligheten av 

uttagsautomater.  

1.2. Användbarhetstester som metod 

En uttagsautomat erbjuder användaren en snabb och enhetlig service, men till skillnad från 

personlig service är uttagsprocessen inte flexibel eller anpassningsbar för specifika behov. En 

utmaning för tillverkare av uttagsautomater är därför att integrera dessa två aspekter, det vill 

säga att förena automatens kapacitet med så mycket som möjligt av flexibilitet och 

anpassningsmöjligheter. För att analysera automaters förutsättningar att uppfylla olika 
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individuella behov i olika miljöer, genomförs denna undersökning med hjälp av 

användbarhetstester. 

Användbarhetstesterna är kvalitativa och syftar till att återge användarens upplevelser i 

samband med användning av en uttagsautomat. I studien har förrekryterade testpersoner 

genomfört momenten i en uttagsprocess, själva värderat och beskrivit hur enkelt eller svårt 

det var att genomföra momentet, samt i vissa fall gett förslag på förbättringsåtgärder som 

underlättar användandet. Som en avslutning på testet har testpersonerna uttalat sig om vilken 

uttagsautomat som fungerade bäst, vilka funktioner som är centrala för att underlätta 

användningen samt hur personer använder uttagsautomater till vardags.  

Förutom kvalitativa beskrivningar, innehåller undersökningen kvantitativa mått. 

Testpersonerna har, på en femgradig skala, graderat hur väl automater uppfyller deras 

specifika behov, där 1 betyder ”mycket dåligt” och 5 betyder ”mycket bra”. Det kvantitativa 

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

uttagsautomat, olika miljöer och funktionsnedsättningar. 

Det är viktigt att poängtera att denna undersöknings resultat inte är generella för samtliga 

individer med en viss funktionsnedsättning. Resultaten i denna undersökning analyseras 

utifrån de genomförda användbarhetstesterna och testpersonernas åsikter är påverkade av 

exempelvis preferenser, specifika behov eller teknikintresse.  

1.3. Rekrytering och urval i undersökningen 

Rekryteringsunderlaget utgörs av äldre och funktionsnedsatta personer i Stockholmsområdet. 

Antal användbarhetstester som genomförts med olika funktionsnedsättningar/intervjugrupper 

presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1. Antal genomförda tester per målgrupp 

Målgrupp Genomförda tester 

Personer som är 75 år eller äldre 15 

Personer som är blinda 16 

Personer som är synsvaga 14 

Personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter 19 

Personer med kognitiv nedsättning  

                 ADHD 19 

                 Aspergers syndrom 19 

                 Psykisk funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada 11 

Personer med rörelsenedsättning  

                 Personer som sitter i rullstol, permobil, rullator 11 

                 Personer med problem med rörlighet i hand/reumatiker 11 

Totalt 135 

 

Rekrytering av testpersoner har gjorts via tidigare annonsering i nyhetstidningen Metro och 

via intresseorganisationer. Rekrytering har även gjorts via handikappidrottsföreningar samt 

genom personliga kontakter. Ett kriterium vid rekryteringen var att personen ska vara 
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användare av bankkort. Testerna genomförs med Stelacons bankkort och inte med 

testpersonernas egna kort. Totalt genomfördes 135 olika användbarhetstester med 37 olika 

personer. 

1.4. Genomförande av användbarhetstester och avgränsningar 

Användbarhetstesterna genomfördes, av praktiska skäl mestadels individuellt, tillsammans 

med intervjuare från Stelacon. När möjligheter fanns, genomfördes även tester i grupp med 

maximalt tre testpersoner. Varje person testade, beroende av tidsåtgång, mellan tre till fyra 

olika automater i olika typer av miljöer. Då automater i olika miljöer testades av en och 

samma person, finns möjligheter att identifiera både personliga preferenser och 

målgruppspecifika behov. 

Samtliga uttagsautomater som ingår i testerna finns lokaliserade i Stockholms innerstad. Det 

var två olika områden på Södermalm som användes för att genomföra testerna, dels vid 

Medborgarplatsen och dels vid Skanstull. Stelacon har gjort bedömningen att resultaten från 

undersökningen ändå kan anses vara generella i ett nationellt avseende, eftersom de testade 

modellerna av uttagsautomater finns lokaliserade i hela landet. De uttagsautomater som har 

valts ut i undersökningen avser att spegla olika miljöer, med avseende på till exempel 

genomströmning av personer, buller från till exempel trafik, inomhus och utomhus etc. En 

tabell över uttagsautomaterna i testet presenteras på sidan 11.  

1.5. Disposition 

I nästkommande kapitel presenteras resultatet av vår kartläggning av den funktionella 

tillgängligheten på ett större antal uttagsautomater i Stockholmsområdet. Detta följs i kaptitel 

4 av en presentation av de uttagsautomater som vi har genomfört användbarhetstester på i 

denna undersökning. Resultaten från användbarhetstesterna presenteras i kapitel 5 utifrån de 

olika grupperna av testpersoner och automattyp. I resultatrapporteringen återges det 

generella resultatet inom den analyserade gruppen av individer och automater. I rapportens 

avslutande del analyseras tillgängligheten av uttagsautomater utifrån användarnas 

individuella egenskaper och specifika behov samt automaternas funktion i olika miljöer. 

Information om tidigare undersökningar angående tillgänglighet till uttagsautomater i Sverige 

finns i bilaga 1. 
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2. Kartläggning av funktionell tillgänglighet 

För att kartlägga den funktionella tillgängligheten har Stelacon besökt drygt 140 

uttagsautomater, vilket är ca 5 procent av det svenska beståndet av uttagsautomater. Vid 

varje automat kartlades omfattningen av punktskrift, talfunktionenens funktionalitet samt 

andra attribut som observatören identifierade. Automaterna var lokaliserade i Stockholm, 

längs den gröna och röda tunnelbanelinjen. I tabell 2 nedan presenteras ett utdrag ur 

resultaten av undersökningen. Underlaget för undersökning tillgänglig i bilaga 2. 

Tabell 2. Uttagsautomaternas funktionalitet 

 Finns en 

talfunktion 

Fungerar 

talfunktionen 

Kan ljudet 

justeras 

Finns punktskrift 

på talknappen 

Uppmärkt 

5:a 

Ja  91 % 83 % 12 % 79 % 100 % 

Nej 9 % 17 % 88 % 21 % 0 % 

 

På 90 procent av de testade uttagsautomaterna finns det en talfunktion, däremot är det 

endast drygt 80 procent som har en talfunktion som fungerar. Här bör det noteras att vi 

endast testat om talfunktionen fungerar och inte kvalitén på ljudet i talfunktionen. Enligt vår 

bedömning kan vi konstatera att många av de fungerade talfunktionerna har en så låg ljudnivå 

att de inte är möjliga att använda. Därför är möjligheten till att justera ljudnivån av största 

vikt, dessvärre är det enbart 12 procent av automaterna som har denna funktionalitet. 

På alla uttagsautomater var 5:an markerad så att blinda och synsvaga ska kunna lokalisera 

knappen. Vidare visar undersökningen att på mer än 20 procent av automaterna saknas 

punktskrift på knappen som startar talfunktionen. Detta saknades framförallt på automater 

från förtaget Kontanten där 50 procent av de testade automaterna saknade punktskrift på 

knappen för talfunktionen. På vissa uttagsautomater har talfunktionen inte en kännbar 

markering, vilket då medför att de personer som behöver funktionen inte kan hitta den. Se 

figur 2 nedan. 

Figur 1. knappsats på en uttagsautomat i Stockholm 

 

Slutligen vill vi uppmärksamma att uttagsautomaternas tillgänglighet till talfunktion var 

mycket mer begränsad i de södra delarna av röda tunnelbanelinjen jämfört med andra 

kartlagda områden av Stockholm.   
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3. Testade uttagsautomater 

I detta kapitel beskrivs de uttagsautomater som har använts i testerna. I tabell 3 ges 

information och en kortare beskrivning av respektive uttagsautomat. 

Tabell 3. Uttagsautomater som har använts i testet 

Uttagsautomat Adress Beskrivning 

Bankomat AB Götgatan 132 Uttagsautomat av äldre modell, placerad i en hektisk 

miljö med mycket trafik och människor i omlopp. Se 

figur 3 

Bankomat AB Ringvägen Uttagsautomat av nyare modell, placerad i en hektisk 

miljö med mycket trafik och människor i omlopp. Se 

figur 3 

Bankomat AB Götgatan/Skrapan Uttagsautomat av äldre modell, placerad i en lugnare 

och avsides miljö med lite människor i omlopp. Se figur 3 

Bankomat AB Götgatan/7Eleven Uttagsautomat av nyare modell, placerad i en hektisk 

miljö med mycket trafik och människor i omlopp. Se 

figur 3 

Kontanten AB Hemköp, Skanstull Väggmonterad uttagsautomat placerad inomhus i 

anslutning till en butik. Platsen är avsides och det är få 

människor i omlopp. Se figur 4 

Kontanten AB Gröne Jägaren Fristående uttagsautomat placerad inomhus i en 

restaurang. Platsen är hektisk med mycket människor i 

omlopp beroende av tid på dygnet. Se figur 4 

ICA Uttag ICA Ringen, Skanstull Fristående uttagsautomat placerad inomhus i närhet till 

en ICA-butik. Platsen är hektisk med mycket människor i 

omlopp. Se figur 5 

ICA Uttag Folkungagatan Väggmonterad uttagsautomat placerad utomhus i 

anslutning till ICA-butik. En hektisk miljö med mycket 

trafik och människor i omlopp. Se figur 5 

 

3.1. Bankomat- ett gemensamt ägande av banker 

Bankomat AB bildades 2010. Företaget ägs gemensamt av Danske Bank, Handelsbanken, 

Nordea, SEB, Swedbank och Sparbankerna. Merparten av Bankomats uttagsautomater är 

placerade utomhus. Bankomat AB tillhandahåller bankernas automater och arbetar 

kontinuerligt med att byta ut automaterna till nyare modeller. Bankomat genomför med hjälp 

av tillgänglighetsexperter tester på automaternas talfunktion, samt på text och layout. I den 

här undersökningen testades fyra av Bankomats uttagsautomater. De fyra testade är 

placerade i olika miljöer. Såväl nyare som äldre modeller har testats med syfte att ge en bild 

av hur den faktiska tillgängligheten ser ut idag. Men även för att ge en variation i testerna och 

lyfta de funktioner som fungerar bra eller dåligt ur ett tillgänglighetsperspektiv. Se bilder i 

figur 3 och beskrivning i tabell 3. 
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Figur 2. Testade uttagsautomater från Bankomat 

    

3.2. Kontanten erbjuds ofta inomhus eller i anslutning till butiker 

Kontanten ägs av företag Nokas CMS AB, och har runt 600 uttagsautomater i Sverige. De finns 

både som fristående automater i exempelvis restauranger eller barer, och som 

väggmonterade automater. Vid konstruktion av nya uttagsautomater används en amerikansk 

standard som utgångspunkt. Två av Kontantens uttagsautomater har testats i undersökningen. 

En väggmonterad inomhus och en fristående i en restaurang. Se bilder i figur 4 och beskrivning 

i tabell 3. 

Figur 3. Testade uttagsautomater från Kontanten 

          

3.3. ICA-bankens automater finns i anslutning till ICA 

ICA:s uttagsautomater finns oftast i anslutning till ICA-butiker, antingen fristående eller 

väggmonterad. Vid konstruktion av nya uttagsautomater används en kanadensisk standard 

som utgångspunkt. ICA ska inom kort byta programvara i sina uttagsautomater. Den nya 

programvaran kommer i grunden att vara densamma som Bankomat har idag vilket innebär 

en mycket snarlik layout på skärmen. Två av ICA:s uttagsautomater har testats i det här testet. 

En väggmonterad i gatumiljö och en fristående placerad inomhus i en galleria. Se bilder i figur 

5 och beskrivning i tabell 3. 

Figur 4. Testade uttagsautomater från ICA-banken 
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4. Resultat användbarhetstester 

4.1. Automater upplevs olika på grund av preferenser och behov 

I denna del presenteras resultaten från användbarhetstesterna, uppdelat på 1) målgrupper av 

användare och efter 2) typ av uttagsautomat. I den första delen framkommer mer generella 

behov som karaktäriserar de undersökta målgrupperna men ibland kan upplevelserna 

påverkas av egna preferenser och synpunkter. Vi har valt att inte beskriva användarnas 

upplevelser av specifika automattyper i den förstnämnda delen. I den andra delen presenteras 

användarnas upplevelser utifrån automattyp. 

Varje genomfört uttagsautomattest avslutades med att testpersonerna fick ge ett 

helhetsbetyg av hur enkelt det var att ta ut pengar ur aktuell automat, där ”1” var mycket 

svårt och ”5” var mycket enkelt. Dessa betyg är sammanställda i tabell 4 nedan. Värt att 

notera är att den fristående uttagsautomaten från Kontanten sattes ur funktion när en del av 

testerna var genomförda, och fick därför få helhetsbetyg från samtliga målgrupper. Resultatet 

från testerna på den fristående Kontanten finns med i resultatrapporteringen, men inte i 

tabellen över genomsnittsbetyg då för få resultat registrerades för att erhålla ett relevant 

genomsnittsvärde.  

Tabell 4. Genomsnittsbetyg på respektive uttagsautomat utifrån målgrupp 

 

* 0-2 poäng =                         2,01-3,5 poäng=                    3,51-5 poäng =      

Betygen är subjektiva, vilket innebär att t.ex. vad en person med Asperger anser vara ”mycket 

enkelt” behöver inte nödvändigtvis vara samma som en blind testperson anser vara ”mycket 

enkelt”. Däremot ger tabellen en bra överblick över vilka uttagsautomater som respektive 

målgrupp ansåg vara bra och vilka de ansåg vara mindre bra. ICA:s fristående uttagsautomat i 

Ringen får exempelvis sämst betyg av de rullstolsburna, medan synsvaga ansåg att Bankomats 

äldre modell var sämst. Likaså är det noterbart att Bankomats nyare modell fick minst 3,51 i 

genomsnittligt betyg från alla målgrupper, och var ensamma om att genomgående ha ett 

betyg över 3,5.  
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4.2. Resultat per målgrupp 

4.2.1. Synsvaga har behov av tydlighet och kontraster 

De synsvaga som deltar i användbarhetstestet har varierande grad av synnedsättning och 

gemensamt för alla är att de har ledsyn. Detta innebär att de delvis kan använda synen för 

orientering och till viss del används hjälpmedel som till exempel blindkäpp eller starka 

glasögon. Synsvaga har behov av visuell tydlighet med till exempel tydliga konstraster och 

vissa använder ibland talfunktionen.  

I testet använde synsvaga talfunktionen vid uttagsprocessen, men de uppgav att de i vanliga 

fall undviker detta hjälpmedel på offentliga platser eftersom det skapar viss otrygghet och 

utsatthet. En påfallande brist som framkom under användbarhetstesterna är att inverterad 

färgskala på skärmen (i syfte att förbättra kontraster) inte fungerar utan att talfunktionen är 

aktiverad. Detta medför att de synsvaga användarna inte heller utnyttjar funktionen 

inverterad skärm. 

Gemensamt för samtliga synsvaga var att de hade svårigheter med att orientera sig till 

uttagsautomaterna. Skyltarna ansågs ofta sitta på för hög nivå och vissa skyltar ansågs vara 

otydliga med avseende på kontrast eller storlek på text. På flera platser ansåg synsvaga att det 

även var för dålig belysning. 

Användarna hade på vissa automater svårigheter att aktivera talfunktionen och de ansåg att 

talfunktionen inte var tydligt utmärkt. En användare uttalade sig om detta:  

”Det är helt omöjligt att hitta talsyntesen. Knappen är endast markerad med en text vilken en 

bild/synskadad person självklart inte kan se. Ingen av knapparna har punktskrift eller någon 

markering.” 

När talfunktionen var aktiverad upplevdes vid samtliga automater att volymen på talet vara 

antingen för hög eller för låg. Att justera volymen ansågs vara svårt eftersom volymreglaget 

var dåligt kontrasterat eller saknades helt på vissa automater. Vidare ansågs talfunktionen 

ibland fungera med fördröjning, vilket medförde att transaktionen avbröts för tidigt på grund 

av inaktivitet, se figur 6. 

Figur 5. Fördröjd talfunktion som orsakar avbruten transaktion 
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Knapparna på knappsatsen ansågs vara ganska otydliga på grund av dålig kontrastering. På en 

automat var knapparna på sidan av knappsatsen av samma färg som automaten, vilket gjorde 

dessa omöjliga att lokalisera för en användare. Samtliga användare var överens om att 

knappar ska kontrastera mot bakgrunden, att knapp nummer fem ska vara utmärkt med en 

punkt och att metalliska knappar ibland kan upplevas som för blanka och därmed otydliga, se 

figur 7. 

Figur 6. Blanka metalliska knappar mot samma bakgrund anses vara för dåligt kontrasterade 

 

Vissa automater indikerade inte tydligt med exempelvis blinkande lampor var pengarna 

kommer ut, vilket ansågs vara en brist. Generellt sett ansågs blinkande lampor eller 

ljudeffekter för kvitto, kort eller pengar underlätta användning. 

4.2.2. Blinda användare saknar blindskrift och föredrar standardiserat utförande 

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

uttagsautomater. Om exempelvis talfunktion eller blindskrift på knappsats saknas, kan 

uttagsautomaten vara helt obrukbar för individen.  

De blinda som deltog i användbarhetstesterna berättade att de föredrar specifika automater 

och väljer att hela tiden återvända till en och samma automat. För att hitta en ny 

uttagsautomat behövs hjälp av en ledsagare. Samtliga blinda användare är vana vid att ta ut 

kontanter i automat och startar alltid uttagsprocessen med att starta upp talfunktionen. På en 

av de testade automaterna fungerade inte talet och användaren valde då att ändå genomföra 

uttaget eftersom testsituationen ingav trygghet. 

Volymen på talfunktionen varierar mellan olika automater och för hög volym orsakade ofta 

obehag i början av testet. Miljön vid en bankomat av nyare modell var ganska bullrig på grund 

av trafiken och volymen i talfunktionen var vid igångsättning mycket låg och talet hördes 

knappt. Testpersonerna lutade sig fram för att höra instruktionerna. I denna automat finns ett 

uttag för lurar och då dessa kopplades in hade användarna inga problem med att höra talet. 

De blinda användarna brukar inte använda uttagsautomat med hörlurar, men en person hade 

hört talas om att detta finns att tillgå: 
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”Det är konstigt att luruttaget inte är utmärkt med blindskrift. Har aldrig använt det tidigare, 

bara hört talas om att det finns…” 

Det konstaterades alltså att uttaget för lurar är utmärkt med symbol men inte med 

punktskrift. Själva luruttaget buktar ut något, men denna utbuktning ansågs inte vara tydlig 

nog. Kontakten för hörlurar på en nyare modell av bankomat visas i figur 8 nedan.  

Figur 7. Uttag för hörlurar i uttagsautomat av Bankomats nyare modell 

 

I själva uttagsprocessen uppskattade de blinda användarna att knapptryck bekräftades med 

ett ljud ”pip” och att knapparna kan tryckas ned med enkelhet. Knapparna är inte alltid 

numrerade med punktskrift, bortsett från reliefmarkeringen på knappen med femman. De 

blinda användarna ansåg att det skulle vara en fördel om samtliga knappar numrerades i 

punktskrift.  

Olika modeller av automater testades och det konstaterades att det inte finns en enhetlig 

standard i knappsatsens utformning. De blinda testpersonerna ansåg att enhetlighet alltid är 

en fördel. För att undvika problem bör till exempel knapparna ”klar” och ”avbryt” alltid 

vara placerade i samma ordningsföljd. 

Bristfällig standardisering mellan olika typer av automater orsakade också problem med 

införsel av kort i kortläsaren. För de blinda användarna uppkom det svårigheter med var och 

åt vilket håll kortet skulle föras in. Det efterfrågades bättre information om insättning av kort 

och en person ansåg att den information som gavs var felaktig och därmed inte gav någon 

vägledning. 

Samtliga blinda användare hade en förväntning av att sedelfacket skulle vara placerat 

strax under skärmen. I flera fall hade användarna svårt att lokalisera detta eftersom det 

var placerat längre ner än förväntat och ibland var inte sedelfacket utmärkt med 

punktskrift. Eftersom sedelfacket oftast ger ljud ifrån sig vid sedeluppräkning kan det i de 

flesta fall ändå lokaliseras, med undantag från ICA:s uttagsautomat där facket var placerat 

mycket långt ner och personen till slut behövde hjälp med att slutföra uttaget, se figur 9. 
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Förväntningar fanns också om att kvittoutskrift sker till höger om skärmen på 

uttagsautomater, men även ljudsignal från denna utskrift ansågs underlätta processen. 

Figur 8. Sedelfacket i ICA:s uttagsautomat var lågt placerad och därmed svållokaliserad. 

 

4.2.3. Trygg miljö och tydlig information är viktigt för testpersoner med kognitiv 
funktionsnedsättning 

Personer med kognitiv funktionsnedsättning är en bred grupp där förutsättningar att använda 

uttagsautomater till stor del beror på vilken typ av nedsättning användaren har, vilket gör att 

det är svårt att dra generella slutsatser som gäller alla testpersonerna i målgruppen. Tester 

har genomförts med personer med ADHD, Asperger, förvärvad hjärnskada och lätt 

utvecklingsstörning. 

För att enklare kunna hitta uttagsautomaterna är tydlig skyltning viktigt för flera testpersoner 

ur målgruppen. De automater som saknade Bankomats blå skylt ansågs generellt vara svåra 

att se, ett önskemål var att alla automater ska ha denna blåa skylt. Testpersonerna är 

medvetna om att det är olika leverantörer, men tycker att samtliga skyltar ändå bör vara blåa 

för igenkänningens skull, se figur 10. 

Skylten som visar var automaten är placerad anser man dessutom borde vara belyst. När det 

finns många andra skyltar, kommer den annars lätt bort i mängden. En testperson med lätt 

utvecklingsstörning reagerade på detta:  

”Inte tydligt alls, hade missat uttagsautomaten om jag gick själv” Testperson med lätt 
utvecklingstörning ang. ICA:s uttagsautomat  
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Figur 9. En blå skylt borde finnas vid fler uttagsautomater 

 

Det fanns även en otydlighet i hur kortet skulle föras in. I vissa automater ska magnetremsan 

vara uppåt, och i andra automater nedåt. Det bästa ansågs vara om man i alla automater för in 

kortet åt samma håll samt att det visas tydligt på skärmen och under platsen där kortet ska 

föras in. Ett annat alternativ som nämndes av en testperson var att det inte borde spela någon 

roll hur kortet förs in, det bör vara möjligt att läsa av ändå. Flera personer ansåg att det 

förenklar med en blinkande lampa som visar var kortet ska föras. 

Informationen om hur kortet ska föras in bör samtidigt vara enkel och tydlig. För mycket 

animationer kan medföra svårigheter för vissa personer ur målgruppen, se figur 11 

”Bort med alla animationer på skärmen och all information runt ikring. Det är ett 

störningsmoment om man har ADHD eller Asperger. Får inte vara för plottrigt” Testperson 

med ADHD och Asperger 

Figur 10. Kontantens uttagsautomat ansågs ha för mycket animationer och bilder. 
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Skimning (kortkapning) och dolda kameror är ett orosmoment för några testpersoner. En 

testperson med Asperger efterfrågade en automat som inte har några utbuktningar, dvs. en 

slät design där det inte finns någon möjlighet att gömma någon kamera. Designen på vissa 

automater har för mycket kurvor och utbuktningar som gör det möjligt att gömma kameror. 

En helt slät bankomat hade istället varit att föredra då det ger en trygghetskänsla. 

Flera testpersoner var positiva till skydden som finns runt knappsatserna då de ger ökad 

trygghetskänsla. På en av automaterna var dock skyddet i hård metall. Det medförde att det 

var lite svårare att komma åt några av knapparna. Skydden som var i plast var mer 

uppskattade eftersom de var böjbara.  

När fel kod slogs in kommer felmeddelandet sent i processen. Detta reagerade flera av 

testpersonerna ur målgruppen på. När felmeddelandet kommer sent i processen skapas en 

osäkerhet om vad felet kan bero på. När sedan korrekt kod knappas in, kommer kontanterna 

ut direkt, vilket flera av testpersonerna inte hade räknat med. 

”Processen här är helt fel. Beskedet om att man har slagit fel kod kommer för sent, och när 

man sedan slår rätt kommer pengarna ut direkt. Detta gör att jag kan missa att pengarna 

kommer. För en person som är beroende av rutiner kan detta bli helt fel. Bättre att allt börjar 

om från början.” Testperson med ADHD och Asperger  

En testperson efterfrågade också att det skulle finnas ett telefonnummer på automaten dit 

man kan vända sig om problem uppstår, t.ex. om kortet fastnar. Det inger en trygghet att veta 

vart man ska vända sig om något går fel.   

I vissa automater kommer, som nämnts tidigare i rapporten, pengarna ut långt ner. 

Testpersonerna är vana vid att pengarna kommer i närhet av skärm eller kort. Detta medförde 

att testpersonerna i vissa fall missade att pengarna redan hade kommit ut. Tydligare 

information om var kontanterna kommer, eller att kontanterna kommer i närheten av 

skärmen är önskvärt. 

”Dumt att pengarna kommer ut där nere. Hittade knappt platsen och trodde att dom skulle 

komma ut där kvittot sen kom.” Testperson med förvärvad hjärnskada 

Det anses också vara positivt om kortet och pengarna ger motstånd då mottagaren ska ta 

emot dem, så pengarna och kortet inte faller till marken eller blåser iväg. En av testpersonerna 

är medveten om att det kan vara problematiskt för andra målgrupper om kortet sitter för hårt. 

Det skulle kunna lösas genom att kortet först kommer ut en liten bit, och sen lite längre efter 

ett tag.  

Saldobeskedet kommer något sent i vissa automater. Några testpersoner i målgruppen vill att 

uttaget ska gå snabbt och inte innebära onödig väntan: 

”Kvittot kom alldeles för sent, lätt att missa att det kommer då. Ska vara max 5 sekunder 

senare. En ADHD-grej” Testperson med ADHD 

Den omkringliggande miljön spelar stor roll för flera testpersoner. Den ska inge en trygghet. 

En något avskild miljö där det samtidigt finns människor i omlopp om något skulle hända, 

upplevs som en bra miljö av flera i målgruppen. Högt trafikerade vägar anses vara ett stort 

störningsmoment, då det påverkar koncentrationen och kan leda till misstag. 
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4.2.4. Tydlig text på displayen viktigt för personer med dyslexi 

Dyslektiker har en funktionsnedsättning som innebär att de har läs- och skrivsvårigheter och 

kan därför ha problem att läsa flödet i uttagsautomat.   

Testpersonerna med dyslexi upplevde generellt inga svårigheter med att använda 

uttagsautomater. Uttagen var i huvudsak enkla att utföra. Under testerna framkom dock 

förbättringsåtgärder som skulle underlätta uttaget, framförallt gällande texten på skärmen 

och saldobeskedet.    

Några testpersoner tyckte att det var svårt att lokalisera vissa uttagsautomater som inte var 

tydligt skyltade. De blåa bankomatskyltarna upplevdes generellt som tydligare. Det var svårare 

att lokalisera ICA:s och Kontantens uttagsautomater.  

Tydliga kontraster och bra storlek på texten på uttagsautomaternas skärm är viktigt för 

testpersonerna med dyslexi. På de uttagsautomater med mindre skärm upplevdes det som 

något svårare att läsa texten med anledning av att texten var mindre och kontrasterna inte 

lika tydliga. De större skärmarna, där även texten var större, var mer uppskattade av 

testpersonerna.  

Vid några uttagsautomater gick det inte att få ett saldobesked, utan endast ett kvitto. Några 

testpersoner tyckte att det tydligare skulle markeras att det endast är möjligt att få kvitto utan 

saldo:  

”Är bara ett kvitto! Det ska inte stå ”saldo” eftersom man bara får kvitto” 

När fel kod knappades in kom felmeddelandet sent i uttagsprocessen. Felmeddelandet kom 

först efter att testpersonen hade knappat in beloppet för kontantuttaget. Det ansågs vara för 

sent och ledde till en osäkerhet kring uttaget.  

 

4.2.5. Äldre personer vill ha trygghet 

De äldre personerna i studien har ingen nedsättning som direkt påverkar användandet av 

uttagsautomater. Däremot kan datorvana, syn och tekniska förkunskaper påverka den 

upplevda tillgängligheten.   

Äldre personer över 75 år hade i regel inga större svårigheter att genomföra testerna och 

samtliga uppgav att de har tillräckligt stora förkunskaper för att använda en uttagsautomat 

och ta ut pengar. Trots detta framkom många förbättringsområden och situationer där äldre 

önskar ett annorlunda tillvägagångssätt.  

Hanteringen kring hur kortet ska föras in och tas emot var någonting som samtliga deltagare 

hade problem med. Främst var det tydligheten över hur kortet ska föras in som ställde till 

problem, detta då chippet på kortet ska vara uppåt eller nedåt beroende på automat. Likaså 

ansågs vissa illustrationer över hur kortet ska föras in vara direkt missvisande, exempelvis har 

ICA-banken en bild på hur chippet skulle vara nedåt, trots detta tolkar många av 

testpersonerna att chippet ska vara uppåt, se figur 12.  
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Figur 11. Bild på hur kortet ska föras in i automaten 

 

Vidare hade många problem med att ta emot kortet efter uttaget, då de upplevde att kortet 

inte kom ut tillräckligt långt. Det som önskades från de äldre var tydligare bilder och 

illustrationer på hur kortet ska föras in, både på skärmen och vid öppningen där kortet tas 

emot. Ytterligare önskemål var att kortet ska föras ut lite längre så kortet går att greppa 

ordentligt. 

”Man ska väl inte behöva ta med en tång till automaten för att ta emot kortet väl?” Äldre 

testperson 

Ett annat område som kunde leda till svårigheter var utformningen och läsbarheten på 

displayen och på kvittot. På displayen ansågs kontrasten vara av största vikt, och att utforma 

automaterna med för mycket fokus på snygg design ansågs fel av flera äldre, då för mycket 

effekter ansågs påverka läsbarheten negativt. Likaså ansågs kvittot ofta svårläst, då typsnittet 

var litet och de viktiga delarna ofta doldes i mängder av text. Önskemålet kring läsbarheten på 

displayen vore att använda starka svart/vita kontraster med större storlek och fetare typsnitt 

på texterna. Likaså kunde de viktiga delarna på kvittot strykas under eller på annat sätt 

markeras.  

Generellt berörde många av kommentarerna miljön och säkerheten kring uttagsautomaterna. 

Dels hur olika skydd ger olika effekt och dels hur händelseförloppet i automaten påverkar 

trygghetskänslan. Det finns idag olika skydd som minskar möjligheten för andra personer att 

se knappsatsen och därigenom öka tryggheten för användaren. Här var stora sidoskydd som 

satt på utsidan av automaterna mest populära, då de ingav en trygghetskänsla samtidigt som 

rörligheten kring knappsatsen var bra, se figur 13. En av testpersonerna tog exempelvis alltid 

med sig en ficklampa till uttagsautomater, då hon ansåg att det var omöjligt att se ordentligt 

eftersom skydden som är placerade vid knappsatsen oftast begränsade synligheten.   

Figur 12. Bild på ett större skydd 
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Slutligen kunde det ställa till problem om någon del i processen var annorlunda än vad de 

äldre var vana vid. Exempelvis så gav en ICA-automat ut pengarna lägre ned än normalt. Detta 

ledde till att några testpersoner inte uppmärksammade att pengarna hade kommit, då 

pengarna inte fanns inom den yta de hade förväntat sig, se figur 14. När testpersonerna 

senare under testet upptäckte att pengarna legat i facket en längre tid så beskrev de att de 

kände en viss rädsla, då de ansåg att designen på automaten inte var tillräckligt säker. 

Standardiserade automater med ett samlat flöde av kvitto, pengar och kort önskades av äldre. 

”Automaten är ju designad så att vi pensionärer ska bli rånade” Äldre testperson 
   

Figur 13. Ett sedelfack lokaliserat lägre än normalt kan skapa förvirring 

 

4.2.6. Rullstol och rullator medför större krav på utrymme 

För personer med rörelsenedsättning innebär ett uttag olika problem, beroende på typ av 

rörelsenedsättning. Då rullstolsburna personer och personer med rullator inte har samma 

rörlighet och räckvidd som en stående person kan det påverka uttaget och bland annat ge en 

sämre vinkel till skärmen. Likaså medför en rörelsenedsättning större krav på utrymme runt en 

uttagsautomat.    

Testpersonerna med rullator eller rullstol hade blandade förutsättningar. Vissa genomförde 

samtliga uttag utan större problem och vissa kunde inte genomföra testerna alls, då miljön 

och utrymmet kring automaterna gjorde uttaget omöjligt att genomföra. Generellt bland 

rullstolsburna personerna var det synpunkter på höjden på automaterna. De ansåg att det 

viktigaste syftet med en uttagsautomat var att alla ska kunna ta ut pengar. En lågt placerad 

automat kan alla använda, trots att långa behöver böja sig ned, medan en högt placerad 

automat kan omöjliggöra uttag för kortväxta och rullstolsburna. ICA-bankens uttagsautomat i 

varuhuset Ringen var den automat med lägst betyg från personer med rörelsenedsättning. 

Placeringen av automaten gjorde att en av de rullstolsburna inte kunde använda automaten. 

Hennes rullstol medförde att hon endast kan sitta sidledes med uttagsautomater, och 

utrymmet framför automaten var för trångt för att detta skulle vara möjligt, se figur 15.   

”Helt omöjligt att ta ut pengar! Det finns inte en chans att jag kommer fram här, på tok för 

trångt, vad är egentligen poängen med att den är sådär inklämd” Rullstolsburen testperson 
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Figur 14. Utrymmet kring vissa automater gjorde uttag omöjligt 

 

Då höjden på uttagsautomater kunde innebära problem, innebar det även att knappsatsen var 

svår att nå och därmed påverkade synligheten av knapparna. Eftersom att testpersonerna inte 

alltid visste vilken knapp som satt var, ledde detta till att de vid vissa tillfällen tvingades chansa 

vid knapptryckning. Likaså innebar det problem när kvittot eller kortet matades ut högt upp på 

automaten. En av de rullstolsburna kommenterade detta och påpekade att hon alltid vill se 

saldot på kvittot, men ofta ofrivilligt tvingas avstå då kvittot matas ut högst upp på 

automaten, se figur 16. För att öka tillgängligheten önskades primärt lägre höjd på 

uttagsautomaterna. Om det inte var möjligt önskades att knappsatsen vinklas så att både 

korta och långa ser tydligt, samt att kort, pengar, kvitto och knappsats placeras under skärmen 

och därmed inom räckhåll för rullstolsburna personer. 

Figur 15. En uttagsautomat med kvittouttaget högt upp 
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4.2.7. Reumatiker har ett behov av en lätthanterlig knappsats 

Reumatiker har problem med leder och finmotoriken, vilket leder till nedsatt handfunktion och 

minskad kraft i fingrarna. Detta kan innebära problem vid användning av uttagsautomater. 

Att använda uttagsautomatens knappsats var ett återkommande problem som denna 

målgrupp kontinuerligt ställdes inför. Detta gällde både knapparnas utformning, skydden runt 

knapparna samt vinkeln på knapparna. Många reumatiker hade åsikter kring de automater 

som hade en liten knappsats med skydd vid sidorna om knapparna. Den kombinationen ledde 

till att de upplevde stora problem med att trycka på knapparna då det saknades tillräckligt 

med utrymme, se figur 17.  

Figur 16. Svåråtkomlig knappsats 

 

Likaså innebar en knappsats med dålig respons att testpersonerna upplevde att de var 

tvungna att trycka in knapparna med stor kraft, vilket frambringade smärta och 

obehagskänslor. Tillräckligt mycket utrymme mellan knapparna och en knappsats som ger 

snabb och bra respons var önskvärt för att förbättra användbarheten för personer med 

reumatism eller nedsatt handfunktion. 

Slutligen upplevde reumatikerna att hantering av kortet kunde bli mycket bättre. Likt de 

åsikter målgruppen äldre hade så upplevde reumatikerna att det var mycket svårt att sätta in 

och ta emot kortet vid uttagets slut, se figur 18. Det skapas en osäkerhet när automaten inte 

vill ta emot kortet då målgruppen inte vet om det beror på att kortet förs in åt rätt håll, eller 

om det inte förs in med tillräcklig kraft. Enligt reumatikerna uppstår det stora problemen när 

kortet sedan kommer ut efter uttagets slut. Det rör sig om att en för liten del av kortet 

kommer ut och att det sitter kvar i automaten med för stor kraft. När de ska ta ut pengar 

ensamma upplever de situationerna som en säkerhetsrisk och ett stort orosmoment på grund 

av svårigheterna att ta ut kortet. Vid testerna var i princip samtliga uttagsautomater 

svårhanterliga, och det önskades nya sätt att ta emot kortet efter uttaget. Nuvarande 

alternativ ansågs inte hållbara. 

”Tvåhandsgrepp som gällde för att ta emot kortet, inte alls bra. Vill få ut kortet längre och 

tydligare. Måste ju skaffa mig en tång för att få ut kortet” Testperson med reumatism 
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Figur 17. Svårigheter att ta emot kortet vid uttagets slut 

 

4.3. Resultat per automat 

Varje genomfört uttagsautomattest avslutades med att testpersonerna fick ge ett 

helhetsbetyg över hur enkelt det var att ta ut pengar ur aktuell automat, där ”1” var mycket 

svårt och ”5” var mycket enkelt. I tabell 5, är snittet på bedömningen beräknad, och det 

framgår att Kontanten var den leverantör med högst genomsnitt, medan både Bankomat och 

ICA hade blandande betyg på sina två olika uttagsautomater.  

Tabell 5. Genomsnittsbetyg på de olika uttagsautomaterna 

Uttagsautomat Genomsnittspoäng 

Bankomat- nyare modell 4,0 

Bankomat – äldre modell 3,26 

Kontanten 4,17 

ICA – väggmonterad 4,0 

ICA – golvstående 3,05 

 

 

4.3.1. Bankomat har en hög igenkänning 

Många testpersoner associerar automatuttag med Bankomats blåa skylt och letar alltid efter 

just den skylten när ett uttag ska genomföras. Detta har medfört att vid de tillfällen den 

funnits har testpersonerna enkelt lokaliserat automaten samt känt sig trygga att använda den. 

Skylten sitter dock något högt upp för att se den på nära håll, framförallt enligt synsvaga och 

äldre.   



  

  

 

  

23 (36)  

 

Automaterna från Bankomat byts succesivt ut mot en nyare modell och de äldre är inte alltid 

uppdaterade med den senaste designen, vilket medför att knappsatsen skiljer sig åt mellan de 

olika automaterna vilket visas i figur 19 nedan. Många testpersoner, framförallt synsvaga, 

reagerade på detta, då de ansåg att det var svårt att genomföra uttagen när knappsatsen inte 

är standardiserad. Detta gäller framförallt lokaliseringen av den gröna klar-knappen som de 

ansåg alltid ska finnas på samma ställe. Därutöver saknas tydliga färgknappar på vissa av de 

äldre automaterna vilket gör det mycket svårt att genomföra uttag för synsvaga testpersoner 

som ofta orienterar sig via färger och konturer. 

Figur 18. Olika knappsatser på Bankomats uttagsautomater 

 

De nyare automaterna från bankomat ansågs enligt de synsvaga testpersonerna vara väldigt 

bra då talfunktionen fungerade bra, åtminstone om hörlurar användes, samtidigt som 

automaten via blinkande ljusmarkeringar tydligt visade vart kortet skulle in/ut och vart 

pengarna matades ut. 

Vidare konstateras att det också fanns tillfällen där automaten hade funktionalitet som 

efterfrågades men där helheten ändå inte fungerade. En testperson berättade: 

”Automaten har saldo på skärmen, vilket är väldigt uppskattat, men information är tyvärr 

bristfällig då jag enbart kunde läsa delar av saldot då de bestod av olika typsnitt. Jag var ju 

tvungen att fråga dig för att få reda på det riktiga saldot.” Synsvag testperson 

Testpersonerna har även reagerat på att informationen om att de slagit fel kod alltid kommer 

väldigt sent i processen när de förväntar sig att alla steg redan är genomförda. Detta skapar en 

stor osäkerhet även om testpersonerna i detta fall inte använde sina egna konton, och 

dessutom blivit tillsagda att slå fel kod. Vissa avbröt transaktionen för att få börja om från 

början. Många menade att det hade varit fördelaktigt om informationen om att koden var 

felaktig hade kommit direkt efter att koden slagits in.  

Slutligen konstateras att många testpersoner ansåg att placeringen av Bankomats 

uttagsautomater skapar otrygghet då de är lokaliserade utomhus i närheten av trafikerade 

vägar där mycket folk passerar. Vid vissa tillfällen fanns även alkoholpåverkade personer eller 

tiggare i närheten vilket medförde att testpersonerna kände sig mycket otrygga. En testperson 

sa att: 

”Inomhus känns mycket bättre, känns osäkert mitt på sådan stor gata. Hit skulle jag aldrig gå 

själv” 

 

4.3.2. ICA-bankens automater anses trygga, men svårhanterliga 

Båda ICA-bankens uttagsautomater låg i anslutning till andra butiker, vilket ansågs vara 

positivt eftersom hjälp fanns nära tillhands vid eventuella rånförsök eller överfall. Trots denna 
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trygghetsaspekt var ICA-banken den leverantör som fick sämst resultat i testerna. Av de två 

testade automaterna var det den golvstående uttagsautomaten, i varuhuset Ringen på 

Södermalm, som sänkte ICA-bankens helhetsbetyg. Anledningen till det låga betyget var att 

automaten ansågs vara dåligt anpassad för målgrupperna, skärmen var mörk och otydlig samt 

att facket där pengarna matades ut var svårt att upptäcka. ICA-bankens väggmonterade 

uttagsautomat betygsattes däremot högre, då framförallt höjden på automaten och 

knappsatsen ansågs väl fungerande. 

”ICA-bankens uttagsautomat var ju omöjlig för mig att använda, så den var helt klart sämst” 

Rullstolsburen testperson om ICA-bankens golvstående uttagsautomat  

”ICAs var sämst, då den hade en liten skärm och ett oerhört konstigt ställe att få ut pengarna 

på ” Testperson med reumatism om ICA-bankens golvstående uttagsautomat 

Skärmarna på ICA-bankens uttagsautomater fick kritik då de ansågs vara små och mörka, vilket 

försämrade användbarheten. Likaså uppfattades texten på skärmen som otydlig, då 

kontrasterna och ljusstyrkan gjorde teckensnittet svårläst. Vidare ledde momentet där kunden 

ska trycka in önskat belopp till viss förvirring. De tre alternativen; ”Klar”, ”Fel” och ”Avbryt” 

som finns att välja mellan när användaren valt belopp ansågs inte vara tillräckligt tydliga. 

Anledningen till problemet var att testpersonerna ville vidare i uttagsprocessen, men förstod 

inte att det var ”Klar”-knappen som skulle tryckas in för att bekräfta sitt valda belopp, se figur 

20. En av testpersonerna reflekterade över att det var texten på skärmen som skapade 

förvirring. Det önskades tydligare förklaringar till texterna på skärmen.  

Figur 19. Displayen på ICA-bankens uttagsautomat 

 

Ytterligare ett irritationsmoment var att pengarna i ICA-bankens golvstående uttagsautomat 

inte matades ut där testpersonerna förväntade sig att pengarna skulle komma. Detta 

påverkade framförallt blinda som inte visuellt kunde se var pengarna matas ut samt äldre och 

personer med kognitiv nedsättning som agerar mycket på erfarenhet och rutin. Det önskades 

att flödet av kort, pengar, kvitto och skärm var placerade centralt inom synfältet och i 

förbindelse till varandra. Testpersonerna upplevde däremot inte att problemet var lika stort 

när det gällde ICA-bankens väggmonterade uttagsautomat.  

Slutligen var det många testpersoner som stördes av miljön när det var mycket människor i 

omlopp och det bildades kö. Vid ICA-bankens väggmonterade uttagsautomat saknades tydlig 

vägledning om hur köer skulle hanteras. Detta kunde vara ett problem då flera testpersoner 

kommenterade att köbildning bidrar till stress. Ytterligare ett stressmoment är om det är 
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obehöriga personer i närheten, exempelvis var det flera som ansåg att tiggare i närheten av 

uttagsautomater ökade rädslan för att bli rånad, se figur 21. 

Figur 20. Uttagsautomater utan köanvisningar kan leda till stress 

 

Även den golvstående uttagsautomaten fick kommentarer på hur miljön runtomkring 

påverkade uttaget. Att ett Postkontor låg precis bredvid automaten gjorde att det var mycket 

liv och rörelse i området, vilket uppfattades både som positivt och negativt. Det positiva var 

att rånrisken ansågs minska eftersom det fanns mycket folk i närheten och att personal från 

Posten kunde ingripa vid problem. Det negativa var att det fanns ytterligare en kö som stod 

nära uttagsautomaten och hade möjlighet att få insyn i uttagsärendet, se figur 22. 

Figur 21. Postenuttaget bredvid uttagsautoamten påverkade helhetsintrycket 

 

4.3.3. Kontantens automater, svåra att se men finns i miljöer som anses trygga 

Två modeller av Kontantens uttagsautomat testades. En väggmonterad och en fristående i en 
restaurang. Båda uttagsautomaterna är placerade inomhus, vilket uppskattas av flera 
testpersoner då det ger en trygghetskänsla. Däremot var det svårt att hitta 
uttagsautomaterna, vilket berodde på att de är placerade lite avsides och att skylten som 
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visade var den ena automaten fanns var svår att uppmärksamma, se figur 23. Många 
efterfrågar en blå skylt, liknande den som Bankomat har.  
 
”Konstigt placerad skylt och automaten ligger ganska dold.” Testperson med ADHD 

”Bra läge för en uttagsautomat, avskilt med öppen. Men skylten skulle varit blå som standard 

för igenkänningens skull” Testperson med ADHD och erger 

Figur 22. Skylten till uttagsautomaten 

 
 
Höjdnivån på både den väggmonterade och den fristående uttagsautomaten upplevdes som 
något för låg av flera testpersoner. Samtidigt fanns en förståelse för att uttagsautomater ska 
vara på en låg nivå för att vara anpassad för bland annat personer som är rullstolsburna. De 
rullstolsburna personerna i testet var mycket positiva till höjdnivån.  
 
Testpersoner som använde talfunktionen i Kontantens uttagsautomater var positiva till att det 

fanns en möjlighet att justera ljudnivån. 

”Jättebra att det fanns en ljudjusterare, olika människor vill ha ljudet på olika nivå, nu blev det 

till slut perfekt för mig” Blind testperson 

I Kontantens uttagsautomater är ”OK”-tangenten placerad över tangenterna för talfunktion, 
se figur 24. På den punkten skiljer sig Kontantens uttagsautomater från övriga automater i 
testerna, vilket var något som flera testpersoner uppmärksammade.  
 
”Gröna borde sitta längst ned till höger. Man ska inte behöva lära sig cykla varje gång man tar 
ut pengar.” Äldre testperson 
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Figur 23. Knappsatsen på Kontantens uttagsautomat 

 
 
Talfunktionen berättade även åt vilket håll kortet skulle vändas, vilket var uppskattat av de 
blinda testpersonerna. En grön lampa indikerar var kortet ska föras in, se figur 25. Det var 
tydligt och bra enligt flera testpersoner. Framförallt var testpersonerna med kognitiva 
funktionsnedsättningar och synsvaga positiva till de blinkande lamporna.   
 
Figur 24. Det lyser en grön lampa där någon typ av aktivitet händer i automaten 

 
 

Kortet ska föras in med magnetremsan uppåt. Eftersom detta skiljer sig mellan olika 
uttagsautomater är det viktigt att informationen är tydlig. Kontanten har valt att använda sig 
av en bild under platsen där kortet ska föras in samt en animation på skärmen. Tydligt tycker 
flera testpersoner, men en testperson med Asperger och ADHD tyckte att det blev för rörigt 
och efterfrågade en renare design.  
 
”Bort med alla animationer på skärmen och all information runt omkring. Det är ett 

störningsmoment om man har ADHD eller Asperger. Får inte vara för plottrigt” Testperson 

med ADHD och Asperger 

Precis som på ICA:s fristående uttagsautomater, så kommer sedlarna på Kontantens fristående 

uttagsautomat ut längre ned än vad de gör på de väggmonterade uttagsautomaterna. En 
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indikation på var pengarna kommer ut är efterfrågad, i form av ett meddelande eller en 

blinkande lampa. 

Flera testpersoner tyckte att det tog för lång tid att få kvittot på genomfört uttag. Däremot 

upplevdes det som positivt att en blinkande lampa indikerade att kvittot var på väg.  

”Kvittot kom alldeles för sent, lätt att missa att det kommer då. Ska vara max 5 sekunder 

senare. En ADHD-grej” Testperson med ADHD och Asperger.  
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5. Slutsatser 

I denna undersökning framkommer att testpersonerna använder uttagsautomater i varierande 

utsträckning. Några personer berättade att de tar ut kontanter frekvent, medan andra helst 

utnyttjar kortbetalning. Ett fåtal testpersoner som är blinda tar ibland hjälp av ledsagare eller 

anhörig vid uttag.  

För att sammanfatta användarnas synpunkter har en tabell sammanställts med de vanligaste 

förbättringsförslagen, se tabell 6. Resultaten delas in med avseende på målgrupp. 

Tabell 6. Överblick av förbättringsområden respektive målgrupp önskar 

 

Talfunktion och punktskrift är viktigt för att personer som är blinda och till viss del för att 

personer som är synsvaga ska kunna använda uttagsautomater. Förutom talfunktion, är det 

även viktigt att ljudet går att justera och att talfunktionen är tydligt utmärkt med punktskrift. 

Stelacons genomgång av 140 uttagsautomater i Stockholm visar att drygt 9 av 10 automater 

har en talfunktion, men att det endast är på 1 av 10 som ljudjustering är möjlig. 8 av 10 

uttagsautomater med talfunktion har märkt ut funktionen med punktskrift, en siffra som 

rimligtvis borde vara 10 av 10. 

En standardiserad knappsats, i form av att exempelvis ”klar/ok-tangenten” och att 

talfunktionen alltid befinner sig på samma ställe, är efterfrågat. Inte bara av testpersoner som 

har svårt att se, utan även av testpersoner från andra målgrupper som exempelvis personer 

med kognitiva nedsättningar och äldre.  

Tydliga kontraster och stort typsnitt är också viktiga attribut för flera målgrupper. Flera av de 

synsvaga var positiva till nya gränssnittet som visades när de valde talfunktion. De önskade 

dock att det skulle vara möjligt att nå detta gränssnitt även utan att talfunktionen var 

aktiverad.  
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Ett avskalat gränssnitt, dvs. att informationen och animationerna ska var begränsade, är en 

synpunkt som har uppkommit i tester med personer med ADHD och Asperger. Informationen 

ska vara enkel, och en tydlig bild med hur kortet ska föras in snarare än en animation är att 

föredra. Det är dock viktigt att i sammanhanget poängtera att just animationen var uppskattad 

av andra testpersoner. En utgångspunkt bör vara att automaten ska vara så fri från så mycket 

onödig information som möjligt, och att fokus ska vara på användbarhet före design.    

Felmeddelande, dvs. meddelandet om att fel kod har slagits in, kommer sent i 

uttagsprocessen. Troligen beror detta på tekniska begränsningar i uttagsautomaterna. Det 

skapar förvirring för flera av testpersonerna. Ett snabbare besked är att föredra, för att inte 

skapa osäkerhet om vad felet kan bero på. Det är framförallt viktigt för testpersoner som är 

beroende av invanda mönster, personer med exempelvis Asperger eller blindhet. För personer 

med kognitiv nedsättning och äldre fanns en efterfrågan om att hela transaktionen skulle 

startas om. Stelacons bedömning är att avbruten transaktion skapar irritation hos andra 

användare eftersom uttagsprocessen blir mer tidskrävande. En tydlighet från automaten om 

vad som sker och varför det sker är dock av intresse för samtliga användare. Efter att 

användarna på nytt matar in den korrekta pinkoden levereras pengarna. Många användare i 

testerna kände då osäkerhet inför hur mycket pengar som kommer ut i relation till det belopp 

som har dragits från kontot. Möjligen skulle denna osäkerhet kunna reduceras med hjälp av en 

beskrivning på skärmen att användaren får begärt uttag, utan även förtydligar för användaren 

vilket belopp som valdes första omgången, så orosmomentet kring vilken summa som dras 

från kontot minskar. 

För personer med rörelsenedsättning är utmaningarna vid en uttagsautomat varierande 

beroende på typ av rörelsenedsättning. För en person som är rullstolsburen är utmaningen i 

huvudsak att komma fram till automaten. Eftersom det oftast inte finns benutrymme under 

uttagsautomatens skärm och knappsats, medför detta att flera av testpersonerna var tvungna 

att vrida rullstolens sida mot uttagsautomaten. Detta kräver i sin tur att det är en stor fri yta 

framför uttagsautomaten. Denna möjlighet fanns inte vid några av de testade automaterna. 

En låg höjd på automaten är också central för att personer som är rullstolsburna ska kunna 

använda den. När två automater är placerade bredvid varandra efterfrågas placering på två 

olika höjder. Om de är placerade på samma höjd, är låg höjd att föredra.  

En nedsatt handfunktion eller reumatism kan medföra att det är problematiskt att ta fram ett 

kort ur plånboken, svårt att använda knappsatsen eller svårt att greppa kontanter eller kort 

från automaten. Personerna med nedsatt handfunktion i testerna uppmärksammade att 

kortet endast kommer ut en liten bit vilket gör det svårt att få tag på. Bankomat AB själva 

uppger att det har blivit en förändring den senaste tiden, korten kommer ut en liten kortare 

bit än tidigare pga. säkerhetskäl. Det har blivit justerat en ytterligare gång sedan förändringen 

och kommer nu ut 8 mm i de nyare automaterna. Skydd vid knappsatsen är bra, men i vissa 

fall påverkar de en smidig användning av knapparna. Det kan vara svårt att nå vissa siffror, 

vilket personer ur flera målgrupper har uppmärksammat. De skydd som är i plast och inte 

fasta, är bättre än de skydd som är i metall.  

Slutligen är den omkringliggande miljön viktig för att testpersonerna ska känna sig trygga att 

genomföra ett uttag. Det ska helst inte vara någon bullrig bilväg i närheten, men samtidigt får 

inte platsen vara för avskild. En miljö som är något avsides, men där det finns människor i 

omlopp är den bästa miljön, är merparten av testpersonerna överens om. De automater som 

var placerade inomhus var generellt uppfattade som tryggare än de som var placerade 

utomhus. Vid varje automat ska det även finnas en tydlig skylt för enkel orientering. 
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6. Rekommendationer kring tillgänglighet  

PTS har genomfört flertalet studier som syftar till att utvärdera tillgängligheten till 

betaltjänster för personer med funktionsnedsättning och äldre. Studierna omfattar 

uttagsautomater, mobila applikationer för betalning, bankernas internettjänster och 

bankdosor. Till studierna har det även tagits fram tips och råd för att öka tillgängligheten. 

Dessa tips och råd utgår från resultatet från studierna, men tar också hänsyn till svenska och 

internationella standarder för tillgänglighet. 

Läs mer om studierna med tillhörande tips och råd under denna länk: 

http://www.pts.se/tillgangligabetaltjanster 

6.1. Tillgänglighet och Vägledningen för webbutveckling  

Tillgänglighet är en fråga om mänskliga rättigheter. Regeringens funktionshinderspolitik 

bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige 

har anslutit sig till och förbundit sig att följa. En metod för att följa tillgänglighet är att följa 

vägledningen för webbutveckling. 

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

webbplatser i offentlig sektor, men riktlinjerna lika relevanta för webbplatser i privat sektor. 

Vägledningen innehåller tips om tillgänglighet, verktyg för att testa webbplatsers tillgänglighet 

samt beskrivningar av användare med olika förutsättningar för att använda webben.  

Den övergripande rekommendationen är att utgå från WCAG 2.0 nivå AA (Riktlinje 1). Då får 

man ett webbinnehåll med bättre kvalitet, strukturen och koden förbättras samtidigt som fler 

kunder och arbetstagare kan använda tjänsterna. Dessutom ökar sökbarheten. 

De högst prioriterade riktlinjerna är: 

 Ge all information på begriplig svenska 

 Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för alla 

 Skriv tydliga och informativa rubriker 

 Koda rubriker på rätt sätt 

Läs mer om tillgänglighet och Vägledningen för webbutveckling under denna länk: 

http://webbriktlinjer.se/ 

6.2. Användbarhet och användarcentrerat arbetssätt 

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

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

ut av dem.  

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

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

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

Dessutom blir effekten dubbelt positiv eftersom åtgärder för personer med 

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

för samtliga användare.  

Läs mer om användbarhet och användarcentrerat arbetssätt under denna länk: 

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

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

7.1. Bilaga 1 - Tillgänglighet till uttagsautomater 

Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur väl en verksamhet, plats eller 

produkt fungerar för personer med funktionsnedsättning. Begreppet kan även beskriva 

geografisk närhet till olika typer av samhällsservice.  

För att ge bakgrundinformation och perspektiv presenterar vi i följande kapitel den tidigare 

kunskapen om tillgängligheten till uttagsautomater samt hur tillgängligheten ur ett geografiskt 

och ett funktionellt perspektiv ser ut i Sverige.  

7.1.1. Funktionell tillgänglighet 

Sveriges konsumentråd genomförde under 2002 och början av 2003 ett projekt om 

konsumentkrav på finansiella tjänster. Utifrån projektet gjordes ett antal rekommendationer 

för att skapa förutsättningar för mer tillgängliga uttagsautomater. Några av de 

rekommendationer som gjordes anses fortfarande vara viktiga, enligt många aktörer. Dessa är 

exempelvis: 

 standardisering av grundläggande funktioner i gränssnittet 

 konsumenternas delaktighet i utvecklingsarbetet 

 möjlighet att anpassa gränssnittet till den enskilda individens behov 

 varierad placering och utformning vid flera automater på samma plats 

 ökad samordning mellan olika branscher.1 

Enligt en rapport från Länsstyrelsen i Värmland följs inte alltid rekommendationerna och 

därför anses att tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i länet snarare har 

försämrats de senaste åren. De menar att det finns risk att deras rättigheter kränks enligt 

konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I rapporten lyfts det 

fram att uttagsautomater i glesbygdsområden tas bort, samtidigt som befintliga automater 

har bristfällig funktionalitet. Framförallt är det talsyntesen på uttagsautomaterna som inte 

fungerar som de ska.2 

Riksorganisationen Unga Synskadade har genomfört en undersökning med fokus på personer 

med synnedsättning. I undersökningen testades ca 4 procent av Sveriges uttagsautomater. 

Rapporten visar att endast 43 procent av automaterna anses tillgängliga. Det som undersöktes 

var om talfunktionen fungerade, om instruktionerna var bra samt om knapparna har någon 

kännbar och begriplig markering. 

7.1.2. Geografisk tillgänglighet 

Många människor föredrar kontanter framför kort vid betalningar och vid vissa köp av tjänster 

eller produkter krävs fortfarande kontanter som betalningsmedel. Därför är avsaknaden av 

uttagsmöjligheter av kontanta medel ett problem för både bofasta och småföretag i många 

gles- och landsbygder då det på många orter är långt till närmaste möjlighet till kontantuttag.3 

                                                             

1 Rapport om tillgängliga serviceautomater. Sveriges konsumentråd. 2004 
2 Bevakningsrapport gällande Länsstyrelsen i Värmlands läns bevakning 2013 av grundläggande betaltjänster. Länsstyrelsen Värmland. Dnr. 
300-7083-2013 
3 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service. Tillväxtanalys. 2010 
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Myndigheten Tillväxtanalys har kartlagt närheten till närmaste uttagsautomat beroende på 

vart i landet man bor. I figur 1 nedan illusterars avståndet till närmaste uttagsautomat. 

Figur 25. Geografisk närhet till uttagsautomater i Sverige 

 

År 2014 har drygt 111 000 individer 20 minuter eller längre med bil till närmaste 

uttagsautomat. Detta är dock en förbättring jämfört med 2009 för både glesbygder och 

tätortsnära landsbygder. Därutöver finns oftast möjligen till kontantuttag vid kortbetalning i 

dagligvaruaffärer.4 Ett växande problem som många personer med funktionsnedsättning 

upplever är att det är långa avstånd till närmaste bankomat eller ombud, och att 

uttagsautomater i glesbygd tas bort, samtidigt som många av länets bankomater inte är 

anpassade för personer med funktionsnedsättning.5 

Detta är något som även noterats i en SOU från 2014. Utredaren konstaterar att de största 
bankaktörerna har i ett gemensamt bolag, Bankomat AB, tagit över skötseln och 
verksamheten för ägarbankernas alla automater i Sverige. En följd av samordningen är att 
antalet uttagsautomater blir färre än tidigare. Hur detta kommer att påverka den geografiska 
tillgängligheten i olika delar av landet anses dock fortfarande vara ovisst.6 

 

7.2. Bilaga 2 – Intervjuguide 

Frågeställningar att besvara under intervjuer 

                                                             

4 Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service. Tillväxtanalys. 2010. 
5 Bevakningsrapport gällande Länsstyrelsen i Värmlands läns bevakning 2013 av grundläggande betaltjänster. Länsstyrelsen Värmland. Dnr. 
300-7083-2013 
6 Utredningen om Stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden. Näringsdepartementet. 2014. 
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Utvärderingen av tillgängligheten till uttagsautomater genomförs på uppdrag av Post- och 

telestyrelsen. Utvärderingen genomförs genom praktiska funktionstester på ett antal olika 

automater i olika miljöer. 

Namn, ålder:____________________________________________________ 

Målgrupp:______________________________________________________ 

Uttagsautomat och kort:___________________________________________ 

Användning av uttagsautomater (hur ofta, själv eller med hjälp av andra): 

 ______________________________________________________________ 

Miljö – inför uttaget 

 Är text/skyltar på eller bredvid automaten tydligt utmärkta? 

 

 Är det enkelt att orientera sig fram till automaten? 

Inför uttaget 

 Är det enkelt att hitta talfunktionen? Varför/varför inte? (frågan ställs till de testpersoner 

som har nytta av talfunktionen) 

 

 Är volymen på talfunktionen på en godtagbar nivå? Går det att justera volymen? Finns 

möjlighet att använda hörlurar till talfunktionen och är det enkelt att använda hörlurarna? 

Varför/varför inte? (frågan ställs till de testpersoner som har nytta av talfunktionen) 

Är höjden på automaten bra? (Möjlighet att nå knappar, vinkel på skärm)  

Kortet i kortläsaren 

 Är det tydligt var, och hur, man ska stoppa in kortet i uttagsautomaten?  

 

 Är det enkelt att stoppa in kortet i kortläsaren? Varför var det enkelt/svårt? 

Uttag av kontanter 

 Är det lätt att förstå hur man ska ta ut pengar i automaten? Varför/varför inte? 

 

 Sitter automatens respektive knappar (pekskärm och knappsats) på godtagbar nivå? 

Varför/Varför inte? 

 

 Kan automatens knappar på knappsats tryckas in med enkelhet? (Personer med nedsatt 

handfunktion: Medför säkerhetsskyddet vid knapparna något problem?) 

 

 Är det lätt att ta emot pengar som kommer ur automaten? Varför/varför inte? 

Text på displayen 

 Är text som visas på displayen läsbar? (storlek, kontrast mot bakgrund, placering) Är 

skärmen avskärmad mot solljus på ett bra sätt, som inte medför andra problem? Finns det 

möjlighet till förstoringsfunktioner? 

 

 Är texten som visas på displayen/läses upp begriplig? 
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Felmeddelande 

 Är texten och momentet tydligt och begripligt när det gäller ”felmeddelande” vid de 

tillfällen användaren gör fel? Varför/varför inte? (Momentet genomförs inte av samtliga 

testdeltagare)  

Saldo 

 Är det enkelt att kontrollera saldo? Varför/Varför inte? (Om möjligt på skärmen) 

 

 Är det lätt att ta emot kvitto som kommer ur automaten? Varför/Varför inte? 

Ta ur kortet 

 Är det enkelt att ta ur kort i/ur kortavläsaren? Varför var det enkelt/svårt? 

Miljö 

 Finns det någon i omkringliggande miljö som gör användning av automaten problematisk 

eller otrygg? 

Sammanfattningsvis 

 Sammanfattningsvis, hur bedömer du enkelheten i uttaget på en skala 1-5, där 1 är 

”mycket svårt” och 5 är ”mycket enkelt”? Motivera betyget.  

Till Stelacons: 

Kortfattad beskrivning av miljön under uttagsprocessen: 

 

Avslutande frågor 

 Vilken automat fungerade bäst? Varför? 

 

 Vilken automat fungerade mindre bra? Varför? 

 

 Vilka egenskaper/funktioner är viktiga för att automaten ska vara enkel att använda? 

 

 Väljer du/ni specifika uttagsautomater till vardags? Varför? Väljer ni specifika tidpunkter 

att ta ut pengar till vardags? Varför?  

 

 Har ni någon gång bett om hjälp, av exempelvis bankpersonal vid en automat belägen vid 

en bank? Om inte, skulle ni vara bekväma att göra det? Varför/varför inte? 

 

 Har ni några övriga reflektioner på uttagsautomaterna och testet? 

 

Tack för din medverkan! 

 

7.3. Bilaga 3 – Underlag för kartläggningen av uttagsautomater i Stockholm 

  Företag  Sedlar Talfunktion punktskrift 
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