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1 Inledning 

Betaltjänstmarknaden digitaliseras i snabb takt. Kontanter och traditionella 
betaltjänster används allt mer sällan. Vissa butiker, restauranger och 
servicegivare tar inte längre emot kontanta betalningar och manuella 
betaltjänster har försvunnit på vissa orter. För en stor del av befolkningen 
innebär detta inte några problem. De flesta i vårt samhälle är digitalt delaktiga 
och använder digitala betaltjänster. Men det gäller inte alla.  

Enligt Internetstiftelens rapport Svenskarna och Internet 20191 uppgår antalet 
personer som inte använder internet dagligen till drygt 1 miljon. Hälften av de 
som inte använder internet anger att de inte ser det som användbart eller att de 
inte har något intresse för det. En femtedel upplever att tekniken är en tröskel 
– det är för krångligt och de kan helt enkelt inte. Det är också cirka en av tio 
som inte använder Internetbanken och knappt två av tio som inte använder 
BankID. Av rapporten framgår också att cirka en av tio inte alls känner sig 
delaktig i det digitala samhället. De äldsta känner sig minst digitalt delaktiga.  

Beaktat den snabba digitaliseringen inom betalområdet är det bekymmersamt 
att det fortfarande finns ett förhållandevis stort antal människor som inte är 
digitalt delaktiga och som inte kan använda digitala betaltjänster. Dessa 
människor riskerar att bli allt mer begränsade i vilka produkter och tjänster de 
kan ta del av samt bli beroende av hjälp från andra för att sköta betalningen av 
sina räkningar. För att motverka ett växande utanförskap bedömer PTS och 
länsstyrelserna att det blir allt viktigare att fler kan ta del av de digitala 
betaltjänsterna. Teknik och tjänster behöver vara utformade på ett tillgängligt 
sätt och det behövs stöd och informationsinsatser för att fler ska kunna 
använda digitala betaltjänster.  

PTS och länsstyrelserna arbetar tillsammans för att främja tillgången till 
grundläggande betaltjänster där marknadskrafterna inte räcker till. 
Länsstyrelserna2 har i uppdrag att bedöma om tillgången till grundläggande 
betaltjänster motsvarar samhällets behov och kan vid behov genomföra stöd- 
och utvecklingsinsatser där behovet inte tillgodoses av marknaden. Situationen 
för äldre och personer med funktionsnedsättning ska särskilt uppmärksammas. 
PTS3 har i uppdrag att främja de regionala stöd- och utvecklingsinsatser som 
länsstyrelserna genomför. PTS och länsstyrelserna arbetar även med olika 
insatser för att främja människors förmåga och möjlighet att använda digitala 

                                                 
1 Internetstiftelsen, Svenskarna och internet 2019, Publicerad 15 oktober 2019. Det är en årlig studie av 
svenska folkets internetvanor.  
2 Länsstyrelsernas regleringsbrev för budgetåret 2019  
3 PTS instruktion samt PTS regleringsbrev för budgetåret 2019 
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betaltjänster. Som ett led i detta har länsstyrelsernas Arbetsgrupp för 
informationsinsatser, i vilken PTS deltar tillsammans med länsstyrelserna i 
Dalarna, Skåne, Västra Götaland och Örebro län, sett behov av att undersöka 
hur tillgången till information om betaltjänster ser ut och om det möter 
behovet av information hos de grupper som behöver hjälp med digitala 
betaltjänster. Arbetsgruppen har valt att framförallt fokusera på behovet av 
information hos de grupper som har större svårigheter med betalningar till 
följd av den snabba digitaliseringen – däribland äldre, personer med 
funktionsnedsättning och nyanlända.  

Det finns mycket information tillgänglig om olika betaltjänster och betalsätt, 
men informationen är spridd och det är svårt att få en överblick över vilken 
information som finns, var den går att hitta och om den är användbar för ovan 
nämnda målgrupper. Mot denna bakgrund har arbetsgruppen genom PTS bett 
analysföretaget Stelacon (numera Analysys Mason) att genomföra en 
inventering av tillgången till lättillgänglig och användbar information som kan 
hjälpa grupper i behov av särskilt stöd, däribland äldre, personer med 
funktionsnedsättning, nyanlända, teknikovana samt de som hjälper dessa 
målgrupper, för att se om det finns behov av att ta fram ny information och i 
så fall vilken.  

Översiktligt handlar uppdraget om att hjälpa arbetsgruppen med:  

• En kartläggning av generell information inklusive säkerhetsinformation om 
olika typer av betaltjänster och en bedömning av om den är användbar 
för målgrupperna och de som hjälper dem.  

• En kartläggning av aktörsspecifik information (fr.a. videos, demos och enkla 
anvisningar) om BankID, Swish, internetbank och bank i mobilen 
inklusive kartläggning av säkerhetsinformation och en bedömning av om 
informationen är lättbegriplig och användbar för målgrupperna och de 
som hjälper dem.  

• En inventering av informationsbehovet hos aktörer som hjälper målgrupperna 
med information/utbildning som rör betaltjänster.  

• En sammanfattande bedömning av om tillgången till information möter 
behovet av information hos målgrupperna och de som hjälper dem eller 
om det behövs ny information och i så fall vilken, samt eventuella 
rekommendationer kring åtgärder.  
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2 Undersökningens resultat i korthet 

Stelacon uppger att det finns ett antal oberoende aktörer som tillhandahåller 
generell information om betaltjänster, men det är svårt att nå denna genom 
Google då generella sökningar framförallt resulterar i länkar till bankerna. Få 
aktörer erbjuder fördjupad information om nyttan med digitala betaltjänster 
och vilka användningsområden som tjänsterna erbjuder. Målgruppsanpassad 
information finns för äldre och nyanlända, men enligt Stelacon saknas 
målgruppsanpassad information som ger en helt komplett bild av digitala 
betaltjänster/betalsätt.  

Enligt Stelacon har samtliga banker och tjänsteleverantörer som ingått i studien  
information om hur användare kan komma igång och installera deras digitala 
tjänster men tillgången till information varierar och är sämre när det gäller hur 
tjänsterna ska användas, information på andra språk, instruktioner i 
informationsfilmer och möjlighet att testa tjänsterna i demos. Bedömningen är 
baserad på tillgång till information utan inloggning. Stelacon har även tittat på 
om informationen är lätt att hitta, om den är lätt att förstå och följa samt om 
den är tillgängligt utformad, och har funnit både bra och mindre bra exempel. 
Stelacon lyfter behovet av fortsatt arbete med att förbättra tillgängligheten till 
tjänsterna och nämner bland annat att tillgången till videofilmer, demos och 
information på flera språk skulle underlätta förståelsen och möjligheterna för 
fler att kunna använda digitala betaltjänster.  

Stelacon bedömer även att så väl den generella informationen som den 
aktörsspecifika utgår från att läsaren har en viss digital vana och förstår de 
tekniska termer som används. Här finns enligt Stelacon ett behov av att 
anpassa informationen till dem som inte är digitalt vana. Stelacon ser även 
behov av information som beskriver de tekniska förutsättningarna för att 
komma igång med olika tjänster.  

Av kartläggningen framgår att nästan alla banker har generell 
säkerhetsinformation som omfattar beskrivningar av olika bedrägerimetoder, 
hur man skyddar sig mot bedrägeriförsök samt vad man gör om man blivit 
utsatt för bedrägeri. Stelacon bedömer dock att informationen inte alltid lätt att 
hitta. Stelacon har även uppgett att säkerhetsinformation ofta saknas, är 
begränsad eller svår att hitta för den som söker säkerhetsinformation om 
internetbanken, mobilbanken, Swish och Mobilt BankID.  

De bibliotek och medborgarkontor som intervjuats uppger att behovet av stöd 
vanligen inte handlar om digitala betalfrågor utan snarare rör hjälp att orientera 
sig i ett bredare digitalt landskap. Även om den ursprungliga frågan har en 
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konkret betalkoppling, har besökaren ofta behov av hjälp att sätta upp hela sin 
privata digitala infrastruktur vilket biblioteken i dagsläget i inte bemannade för. 

Stelacon bedömer att många besökare på bibliotek, medborgarkontor och olika 
utbildningsträffar är ovana digitala användare. De skulle behöva 
informationsmaterial som steg-för-steg förklarar hur man kommer igång, från 
det att användaren skaffar ett e-postkonto till att hen loggar in på respektive 
bank och aktiverar tjänsten, samt hur tjänsten sedan används i olika 
myndigheters/bankers webbtjänster.  

Stelacon konstaterar även att det finns en stor osäkerhet bland bibliotekarier 
avseende vilket ansvar och befogenhet de har när det kommer till att hjälpa till 
med känsliga och privata digitala frågor. I dagsläget agerar bibliotekarierna i på 
olika sätt, vilket är något som länsstyrelserna behöver förhålla sig till. 

 

2.1 PTS och arbetsgruppens fortsatta arbete 
PTS och arbetsgruppen har med intresse tagit emot Stelacons kartläggning. Vi 
kan konstatera utifrån rapporten att det finns en rad källor som tillhandahåller 
information om betaltjänster och säkerhetsinformation med olika inriktning 
och innehåll, men studien visar också att det finns olika brister i informationen 
som skulle kunna förbättras, vilket skulle kunna möjliggöra för fler att använda 
digitala betaltjänster. 

PTS och arbetsgruppen kommer framöver att fördjupa oss i resultatet och 
bedöma hur vi på bästa sätt kan omhänderta det och sprida det till berörda 
aktörer.  
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Sammanfattning 

Det finns många personer som är i behov av mer information om hur de ska komma igång med, 
använda och hantera nya digitala betaltjänster, allt från internetbanker till andra innovativa 
betallösningar.  

Stelacon har på uppdrag av Post- och telestyrelsen och länsstyrelserna i Dalarna, Skåne, Västra 
Götaland, och Örebro kartlagt tillgången till lättillgänglig och användbar information som kan 
hjälpa målgrupper som behöver hjälp att börja använda digitala betaltjänster, samt bedöma om 
det finns behov av att ta fram ny information och i så fall vilken. Därutöver har Stelacon 
intervjuat aktörer som hjälper målgrupperna med information/utbildning som rör betaltjänster 
för att få en djupare förståelse för vilka informationsbehov och utmaningar som finns. 

Studien visar på att många besökare på bibliotek, medborgarkontor och olika utbildningsträffar 
har låg digital mognad och de skulle behöva information som beskriver hela kedjan för att 
komma igång med digitala betaltjänster. Det finns därför ett behov av att informationen inte 
enbart förklarar den specifika tjänsten utan förklarar tjänstens förutsättningar som e-postkonto, 
Googlekonto med mera för att till exempel kunna skaffa en betalapp.  

Studien visar också på att information som idag finns om digitala betaltjänster, framförallt om 
säkerhet, integritet och avtalsvillkor, oftast är skriven på svenska som förutsätter att läsaren redan har 
kunskap om vissa digitala och legala begrepp. Här finns det tydliga behov av att utveckla 
målgruppsanpassad information, både på språken dari, tigrinska och arabiska som är de språk som 
många nyanlända talar men även på våra nationella minoritetsspråk, och att i största möjliga mån 
förenkla det befintliga språket som används till mer lättläst svenska. Därtill skulle vissa delar av 
informationen kunna tas fram även i tryckt format då många äldre personer föredrar det för att ta till 
sig ny information. Både banker och betaltjänstleverantörer behöver fortsätta arbeta med att 
förbättra tillgängligheten till sina tjänster. De behöver säkerställa att säkerhetsaspekter om tjänsterna 
tydligare lyfts fram, är lätt att hitta, lätt att förstå och utformade på ett tillgängligt sätt.  

Därutöver framkommer det även att biblioteken i dagsläget inte har möjlighet att hjälpa till vid 
den typen av frågor som ofta ställs där besökaren behöver hjälp med en viss 
inloggning/betalning/anmälan. För att lösa sitt specifika behov behöver besökaren ofta hjälp att 
förstå och sätta upp en mer omfattande digital miljö med e-postkonto, BankID med mera, vilket 
kan ta mellan 30–60 minuter. Majoriteten av frågorna till biblioteken rör myndigheters 
webbplatser, kommunala e-tjänster eller olika digitala betaltjänster. 

 

 

Stockholm, 2019-11-27 

 

  



  
  

 

  

3 (34)  
 

Innehåll 

1. Bakgrund och syfte .................................................................... 4 

2. Genomförandebeskrivning ........................................................ 5 
2.1. Del 1 - Generell information om betaltjänster ................................................. 5 
2.2. Del 2 - Aktörspecifik information om digitala betaltjänster ............................. 5 
2.3. Del 3 - Informationsbehov hos olika samhällsfunktioner ................................ 6 

3. Resultat ...................................................................................... 7 
3.1. Generell information om betaltjänster ............................................................. 7 

3.1.1. Få aktörer utöver bankerna tillhandahåller generell information ............................. 7 
3.1.2. Svårt att få målgruppsanpassad information via sökmotorerna ............................... 7 
3.1.3. Merparten av informationen är anpassad till läsare med en digital vana ................ 8 
3.1.4. Information om digital säkerhet och trygghet ............................................................ 9 
3.1.5. Länsstyrelsens material om digitala tjänster och betallösningar ............................ 10 

3.2. Aktörspecifik information om digitala betaltjänster ...................................... 11 
3.2.1. Att lokalisera information .......................................................................................... 13 
3.2.2. Att förstå och följa information ................................................................................. 14 
3.2.3. Användbarhet och tillgänglighet behöver förbättras ytterligare ............................. 18 
3.2.4. Alternativtexter används oftast på ett fullgott sätt ................................................. 19 
3.2.5. Goda kontrastförhållanden mellan text och bakgrund med utrymme för förbättringar
 19 
3.2.6. Enkla anpassningar saknas på samtliga bankers webbplatser ................................ 20 
3.2.7. Möjligheten till andra språk än svenska ökar tillgängligheten ................................ 20 
3.2.8. Säkerhet kopplat till tjänster är ofta svår att hitta ................................................... 21 

3.3. Informationsbehov hos olika samhällsfunktioner .......................................... 27 
3.3.1. Arbetsgruppen har rätt målgrupper .......................................................................... 28 
3.3.2. Digitalt utanförskap istället för digitala betaltjänster .............................................. 28 
3.3.3. Vem har ansvaret att inkludera människor i digitalt utanförskap? ......................... 29 
3.3.4. Okunskap om befogenhet rörande Integritet ........................................................... 30 
3.3.5. Behov av målgruppsanpassad information .............................................................. 31 

4. Sammanfattande reflektioner.................................................. 33 
4.1. Befintlig information om betaltjänster ........................................................... 33 
4.2. Behov av stöd med digitala betaltjänster ....................................................... 34 

 
  



  
  

 

  

4 (34)  
 

1. Bakgrund och syfte 

PTS och länsstyrelserna arbetar tillsammans för att främja tillgången till grundläggande 
betaltjänster där marknadskrafterna inte räcker till. Länsstyrelserna har i uppdrag att bedöma om 
tillgången till grundläggande betaltjänster motsvarar samhällets behov och kan genomföra stöd- 
och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången där behovet inte tillgodoses av marknaden. 
Situationen för äldre och personer med funktionsnedsättning ska särskilt uppmärksammas. PTS 
har i uppdrag att främja de regionala stöd- och utvecklingsinsatser som länsstyrelserna genomför. 
Utöver att främja det regionala arbetet bidrar PTS i frågor som är länsövergripande, vilket bland 
annat berör att främja människors förmåga och möjlighet att använda digitala betaltjänster. 
Sådana insatser görs även i samverkan mellan PTS och länsstyrelser, exempelvis i en arbetsgrupp.  

PTS och länsstyrelserna i Dalarna, Skåne, Västra Götaland och Örebro län har en gemensam 
arbetsgrupp för frågor kring information om grundläggande betaltjänster. Det finns många 
målgrupper som kan vara betjänta av mer information om betaltjänster, så väl individer som 
företag och föreningar av olika slag. Arbetsgruppen har för närvarande valt att framförallt 
fokusera på behovet av information hos de målgrupper som har större svårigheter med 
betalningar till följd av den snabba digitaliseringen – däribland äldre, personer med 
funktionsnedsättning och nyanlända. För att stödja dessa grupper behövs både generell 
information om olika betalsätt och specifik information om hur man gör för att börja använda 
digitala betaltjänster.  

Det finns mycket information tillgänglig om olika betaltjänster och betalsätt, men informationen 
är spridd och det är svårt att få en överblick över vilken information som finns, var den går att 
hitta och om den är användbar för ovan nämnda målgrupper. Mot denna bakgrund har PTS och 
länsstyrelserna bett analysföretaget Stelacon (numera Analysys Mason) att genomföra en 
inventering av tillgången till lättillgänglig och användbar information som kan hjälpa målgrupper 
i behov av särskilt stöd, däribland äldre, personer med funktionsnedsättning, nyanlända och 
teknikovana samt de som hjälper dessa grupper, för att bedöma om det finns behov av att ta 
fram ny information och i så fall vilken, för vilken målgrupp, syfte och sammanhang.  

Rapporten är genomförd under första kvartalet 2019 med vissa uppdateringar under hösten 
2019. 



  
  

 

  

5 (34)  
 

2. Genomförandebeskrivning 

Uppdraget genomfördes i tre delar, nedan beskrivs de olika delarna närmare.  

2.1. Del 1 - Generell information om betaltjänster 

Del 1 syftade till att kartlägga allmänt tillgänglig generell information om olika typer av 
betaltjänster, betalsätt och internetsäkerhet i syfte att hitta information som är användbar 
framförallt för verksamheter som bibliotek, länsstyrelser och andra som behöver förklara/ 
utbilda om betaltjänster men även direkt för målgrupperna. 

Kartläggningen har omfattat en granskning av informationskällor och en bedömning av om 
informationen är användbar för målgrupperna och de som hjälper dem. Varje informationskälla 
har granskats enligt följande punkter: 

• Vilken typ av information är det? Vem tillhandahåller den? För vem (om det finns en 
tydlig målgrupp)? 

• Är informationen lätt att hitta (om den tillhandahålls på webben)? lätt att 
läsa/förstå/följa? Är den tillräckligt ”aktuell”?  

• Är informationen användbar för målgrupperna och för verksamheter som hjälper dem? 
Om inte hela informationen är relevant, kan delar vara det och i så fall vilka?  

. I denna rapport presenteras övergripande slutsatser över vilken information som identifierats, 
vilken kvalité den håller samt vilken information som inte kunnat identifieras. En förteckning 
över kartlagda källor med tillhörande analys finns sammanställt i ett bakomliggande dokument 
som inte inkluderats i rapporten. 

2.2. Del 2 - Aktörspecifik information om digitala betaltjänster 

Del 2 syftade till att kartlägga om det finns lättbegriplig och användbar information såsom 
informationsfilmer, demos1 och enkla anvisningar om hur man kommer igång med och använder vissa 
företagsspecifika tjänster som internetbank, bank i mobilen, BankID och Swish. Fokus i denna del var 
att bedöma om informationen i förekommande fall är lätt att hitta, förstå och följa samt om den är 
användbar för målgrupperna och underlättar deras digitala inkludering. Därutöver fokuserade 
kartläggningen på information om hur man är säker/skyddar sig mot bedrägerier när det gäller 
ovanstående betaltjänster. 

Kartläggningen innefattade att studera om och i så fall vilka av de stora bankerna (Swedbank, 
Handelsbanken, Nordea, SEB, Skandiabanken, Danske Bank, ICA Banken, Forex bank och 
Länsförsäkringar) som har informationsfilmer, demos, och enkel och lättförståelig text som beskriver  

• hur man skaffar och gör när man använder BankID/mobilt BankID  
• hur man skaffar och gör när man använder Swish  

                                                           
1 Demonstrations- och testversioner av tjänster 
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• hur man loggar in på och gör när man använder internetbanken och bank i mobilen för att se 
saldo, betala räkningar och göra överföringar.  

• hur man är säker/skyddar sig mot bedrägerier när det gäller ovanstående betaltjänster 

2.3. Del 3 - Informationsbehov hos olika samhällsfunktioner 

I den sista delen kartlades vilka informationsbehov som finns hos bibliotek, medborgarkontor, 
pensionärsorganisationer, konsumentrådgivare, länsstyrelser och andra intresseorganisationer. De 
frågor som har diskuterats är: 

• Får de frågor om betaltjänster? Vilken typ av frågor? Hur ser sammanhanget ut? Hur ofta? 
• Vilka målgrupper söker information/stöd kring betaltjänster? (t ex äldre/yngre, 

svenskar/nyanlända, män/kvinnor, nivån digital kompetens etc).   
• Hur hanterar verksamheten dessa behov? Vad gör de/gör de inte? Hur hanterar de 

integritetsfrågor/ känslig information? 
• Har de den information och det material som de behöver för att hjälpa målgrupperna? Om ja, 

är det något de kan dela med sig av?  
• Om de inte har den information/material som behövs, vad är det de saknar? Är det generell 

information eller aktörsspecifik? Och i vilken form? (t ex broschyrer, dokument, videos, 
demos, etc.).  

• Vilket ansvar, uppdrag, skyldighet har verksamheterna att hjälpa till med information/stöd och 
har de finansiering för detta (och i så fall på vilken tidshorisont)? 

 
Intervjuerna har genomförts utifrån en så kallad semi-strukturerad metod där frågorna ovan har varit 
utgångspunkten i intervjun men dessa kan ha frångåtts och utvecklats under intervjun beroende på 
vad intervjupersonen lyft.   
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3. Resultat 

3.1. Generell information om betaltjänster 

I detta avsnitt återges resultatet från kartläggningen av generell information om betaltjänster och 
betalsätt. Fokus har varit att hitta information som är lättillgänglig och användbar. Information som 
Stelacon bedömt varit bristfällig, till exempel för kortfattad, inaktuell eller av andra skäl mindre 
användbar, har inte beaktats i kartläggningen. 

3.1.1. Få aktörer utöver bankerna tillhandahåller generell information  

Under uppstartsmötet har PTS tillsammans med länsstyrelserna tillhandahållit en lista över källor med 
generell information. Listan har genom kartläggningen kompletterats med information som Stelacon 
identifierat. 

En slutsats från kartläggningen är att det är relativt få aktörer utöver svenska banker som 
tillhandahåller generell information om betaltjänster och betalsätt via webben. Nedan redovisas ett 
urval av de sökord som Stelacon använt vid sökning efter generell information:   

• ”Betaltjänster” 
• ”Betalsätt” 
• ”Digitala betaltjänster” 
• ”Digitala betalsätt” 
• ”Vad är digitala betaltjänster” 
• ”Betala digitalt” 
• ”Digitala betallösningar” 

• ”Internetbank” 
• ”Vad är internetbank” 
• ”E-faktura” 
• ”Mobila betalningar” 
• ”BankID” 
• ”Mobilt BankID” 

 

En slutsats är att det genom Google är svårt att nå information som tillhandahålls av andra aktörer än 
bankerna. De webbplatser som har identifierats erbjuder oftast grundläggande information genom 
definitioner av olika betaltjänster. Det finns relativt få källor som erbjuder fördjupad information om 
nyttan med digitala betaltjänster och vilka användningsområden som tjänsterna erbjuder.  

3.1.2. Svårt att få målgruppsanpassad information via sökmotorerna 

Den målgruppsanpassade informationen som har identifierats om digitala betaltjänster har riktats till 
äldre personer eller personer som är nyanlända. Stelacon har enbart hittat en källa som informerar om 
digitala betaltjänster ur ett tillgänglighetsperspektiv.2 Den målgruppsanpassade informationen är svår 
att nå via Google. Webbplatserna har nåtts genom tips från PTS och länsstyrelserna eller genom 
hänvisningar från andra webbplatser.  

Ett fåtal svenska webbplatser erbjuder information på engelska eller enkel svenska. Ett exempel på 
detta är Finansinspektionen som, tillsammans med ett flertal andra aktörer, har tagit fram pedagogiskt 

                                                           
2 Vardagstips för personer med synnedsättning, Synskadades riksförbund (SRF), http://www.srf.nu/globalassets/informationsmaterial/for-medlemmar-och-
andra-synskadade/vardagstips_2017_tillganglig.pdf (Hämtad 2019-05-10). 

http://www.srf.nu/globalassets/informationsmaterial/for-medlemmar-och-andra-synskadade/vardagstips_2017_tillganglig.pdf
http://www.srf.nu/globalassets/informationsmaterial/for-medlemmar-och-andra-synskadade/vardagstips_2017_tillganglig.pdf
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material kring ekonomiska och finansiella frågor som riktar sig till olika målgrupper, däribland 
nyanlända personer. Genom lektionsmaterialet SFI-Ekonomi3 kan lärare få stöd i hur de ska lära ut 
privatekonomi till personer som nyligen kommit till Sverige. I denna information ingår bland annat 
information om BankID, digital säkerhet och att betala via Internetbanken.  

Svenska Bankföreningen och Sparbankernas Riksförbund har tillsammans tagit fram en webbplats, 
Oanade möjligheter4, som riktar sig till äldre som är digitalt ovana. Webbplatsen innehåller kortfattad 
information om hur exempelvis BankID fungerar, vilka vardagliga situationer som underlättas med 
BankID och Swish och hur säkerheten ser ut kring dessa tjänster. Webbplatsen informerar också om 
vilka generella förutsättningar som krävs för att kunna nyttja tjänsterna.  

Det finns inte mycket information om betaltjänster/betalsätt översatt till andra språk än svenska och 
engelska. Hallå konsument5, en vägledningssida från Konsumentverket, är en webbplats som har 
översatt en del av sin information om betaltjänster till andra språk som somaliska, arabiska och 
persiska.  

Vad gäller information riktad till användare med olika funktionsnedsättningar finns det i dagsläget 
ingen särskild målgruppsanpassad information om digitala betaltjänster/betalsätt. Synskadades 
Riksförbund (SRF) har utformat en handbok, Vardagstips6, för personer med synnedsättning som 
innehåller tips som underlättar vardagen. I handboken ingår bland annat information om Swish och 
Internetbank samt hur dessa tjänster fungerar med skärmläsare. Flera webbplatser har talande webb 
som är ett hjälpmedel som läser upp den text som finns på webbplatsen som bland annat kan 
användas för personer med nedsatt läsförmåga. 

Ovanstående källor är bra exempel på information om betaltjänster och betalsätt som är 
målgruppsanpassade. Vår bedömning är dock att det i dagsläget inte finns målgruppsanpassad 
information som ger en helt komplett bild av digitala betaltjänster/betalsätt. Ovanstående källor är de 
källor som identifierats som erbjuder den mest heltäckande informationen som är specifikt framtagen 
för en viss målgrupp. Stelacons bedömning är också att informationen på webben i dagsläget är svår 
att nå via Google. Användare blir därmed mer beroende av att bli tipsade om webbplatserna från 
personer i sin närhet eller via rekommendationer från andra webbplatser.  

3.1.3. Merparten av informationen är anpassad till läsare med en digital vana 

Stelacons bedömning av den generella informationen om digitala betaltjänster och betalsätt är att den 
utgår från att läsaren ifråga har en viss digital vana och förstår de tekniska termer som ofta används i 
informationen.  

Det finns, enligt Stelacons bedömning, ett behov av att anpassa informationen efter personer som, av 
olika anledningar, inte förstår den terminologi som används vid beskrivningar av digitala tjänster. Det 
finns även behov av att ta fram information som beskriver de tekniska förutsättningarna för att 
komma igång med olika tjänster såsom hårdvara och internetuppkoppling.  

                                                           
3 SFI-ekonomi, Finansinspektionen, http://www.sfiekonomi.se/ (Hämtad 2019-03-25). 
4 Oanade möjligheter, Svenska Bankföreningen och Sparbankernas Riksförbund, http://xn--oanade-mjligheter-6zb.se/ (Hämtad 2019-03-25).  
5 Hallå konsument, Konsumentverket, https://www.hallakonsument.se/ (Hämtad 2019-03-25). 
6 Vardagstips för personer med synnedsättning, Synskadades Riksförbund (SRF), http://www.srf.nu/globalassets/informationsmaterial/for-medlemmar-och-
andra-synskadade/vardagstips_2017_tillganglig.pdf (Hämtad 2019-03-25). 

http://www.sfiekonomi.se/
http://oanade-m%C3%B6jligheter.se/
https://www.hallakonsument.se/
http://www.srf.nu/globalassets/informationsmaterial/for-medlemmar-och-andra-synskadade/vardagstips_2017_tillganglig.pdf
http://www.srf.nu/globalassets/informationsmaterial/for-medlemmar-och-andra-synskadade/vardagstips_2017_tillganglig.pdf
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Något som kan göra informationstexterna mer tillgängliga även för personer utan kunskap kring ämnet 
är att erbjuda en ordlista intill texten som ger förklaringar till svårare ord som används i texten.  

Figur 1: Finansinspektionen har en lista med ordförklaringar på sidan SFI-ekonomi. 

 

Ovanstående bild är ett exempel från Finansinspektionens webbplats sfiekonomi.se som har en 
specifik sida där man erbjuder förklaringar av svårare ord.  Motsvarande ordlistor skulle kunna tas 
fram för digitala begrepp på olika webbplatser. Utöver webbplatsen har en handbok, Dina pengar och 
din ekonomi7, tagits fram med enkel svenska som beskriver ekonomirelaterade frågor för nyanlända 
personer. Handboken innehåller information med enkla förklaringar om BankID och betalning av 
räkningar som enligt Stelacons bedömning även skulle kunna hjälpa personer som är teknikovana. 
Motsvarande informationsmaterial skulle kunna tas fram för personer med olika 
funktionsnedsättningar för att ge grundläggande enkel information om hur olika betallösningar och 
tjänster fungerar tillsammans med olika hjälpmedel som skärmläsare eller förstoringsprogram.  

På Sfiekonomi.se finns också en informativ film, Dina Digitala Pengar - privatekonomi på enkel 
svenska8, om BankID, Swish och autogiro med tillhörande säkerhetsinformation och användning av 
tjänsterna. Filmen innehåller ingen fördjupande information men är en bra introduktion till tjänsterna 
på enkel svenska med tillhörande text. Filmen riktar sig till nyanlända personer men skulle också kunna 
användas som introduktionsfilm för personer som är digitalt ovana9.  

3.1.4. Information om digital säkerhet och trygghet  

Vad gäller säkerhetsinformation finns det ett stort antal webbplatser som erbjuder 
säkerhetsinformation och tips om hur användare kan bli säkrare på internet. Majoriteten av källorna 

                                                           
7 Handboken finns att ladda ner på sfiekonomi.se. http://www.sfiekonomi.se/wp-content/uploads/2018/10/FI_DinaPengar_2018_webb.pdf  

8 http://www.sfiekonomi.se/ 

9 Digitalt ovana definieras som: Personer som är tekniskt ovana och/eller ovana att använda internet 

http://www.sfiekonomi.se/wp-content/uploads/2018/10/FI_DinaPengar_2018_webb.pdf
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berör digital säkerhet i bred bemärkelse så som antivirusprogram, säkra lösenord, 
webbläsarinställningar och lagring. Ett flertal av de webbplatser som Stelacon identifierat har ett 
innehåll som riktar sig till unga personer och handlar om unga personers säkerhet på internet och kan 
beröra integritetsfrågor och andra viktiga aspekter att tänka på när man är ute på sociala medier. 
Dessa webbplatser har ett språk, innehåll och utformning som är anpassat för att passa en yngre 
målgrupp men på grund av det enkla språket och pedagogiska upplägget passar dessa webbplatser 
även fler målgrupper, exempelvis information på skolverket.se och surfalungt.se.10  

Svenska bankföreningens och Sparbankernas riksförbunds webbplats Oanade möjligheter11, som riktar 
sig till personer som är digitalt ovana, innehåller förutom kortfattad information om olika digitala 
betallösningar även en del information om hur man förebyggande kan agera för att vara säker på 
internet. Det finns även information om vad man gör om man skulle bli utsatt för ett bedrägeri. 
Webbplatsen ger en bra introduktion vad som kan vara viktigt att tänka på. Stelacon bedömer att 
säkerhetsinformationen är så pass enkel att det fungerar för personer som är digitalt ovana. Det 
saknas dock fördjupande information om de förebyggande åtgärderna, vad är exempelvis en säker 
kod? 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) driver webbplatsen dinsakerhet.se som 
innehåller vägledning och information om hur man säkrar lösenord, kortuppgifter och skyddar sin 
dator. Varje sida innehåller checklistor med stegvis information om hur man går tillväga för att bli mer 
säker i sin användning av betaltjänster och betalsätt. Informationen fungerar bra även för digitalt 
ovana men kan vara svårt för den som fortfarande behöver enkel svenska för att förstå informationen.  

Internetstiftelsen har tagit fram material som riktar sig till personer eller aktörer som arbetar med att 
få äldre mer digitalt delaktiga, Introduktion till internet för äldre.12 Materialet går bland annat igenom 
olika säkerhets- och trygghetsfrågor som kan dyka upp hos äldre som är digitala ovana. 
Säkerhetsinformationen rör inte specifikt frågor kopplat till betaltjänster/betallösningar utan 
behandlar generellt integritet och förebyggande åtgärder på internet.  

Vad gäller säkerhetsinformation riktad till nyanlända personer erbjuder Sfiekonomi.se viss information 
kring vad man bör tänka på vid användning av BankID, koder och hantering av kortuppgifter. 
Informationen är kortfattad. Ett mer övergripande material om säkerhet riktad till nyanlända personer 
har inte identifierats. 

Generell information om säkerhet från banker exempelvis när det gäller e-fakturor eller användning av 
internetbank återfinns på bankernas egna webbplatser och redogörs för längre fram. 

3.1.5. Länsstyrelsens material om digitala tjänster och betallösningar  

Inom ramen för studien har Stelacon även analyserat informationsmaterial som tagits fram av vissa 
länsstyrelser13. Materialet fyller olika syften och riktar sig till olika målgrupper. Stelacon kommer i 
denna rapport lyfta fram ett antal rekommendationer baserat på materialet i dess helhet. Den 

                                                           
10 Se exempelvis https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sakerhet-pa-natet (Hämtad 2019-05-10) och 
https://surfalugnt.se/ (Hämtad 2019-05-10).  
11 Oanade möjligheter, Svenska bankföreningen och Sparbankernas riksförbund, http://oanade-möjligheter.se/ (Hämtad 2019-05-10). 
12 Introduktion till internet för äldre, Internetstiftelsen, https://internetstiftelsen.se/docs/Introduktion-till-internet-for-aldre.pdf (Hämtad 2019-05-10). 
13 Så fungerar digitala betalningar, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Betalningar med och utan kontanter, Länsstyrelsen i Örebro län 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sakerhet-pa-natet
https://surfalugnt.se/
http://oanade-m%C3%B6jligheter.se/
https://internetstiftelsen.se/docs/Introduktion-till-internet-for-aldre.pdf
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övergripande bedömningen är att informationen som tagits fram är relevant och ger en bra överblick. 
Stelacons analys har utmynnat i ett antal rekommendationer som baseras på dels innehåll och dels 
utseende. Alla rekommendationer: 

• Allt textbaserat och bildbaserat innehåll ska ha tydliga kontraster. 
• Arbeta med en avskalad design som underlättar för mottagaren att fokusera på den viktigaste 

informationen 
• Bra att komplettera textbaserad information med video eller bilder för att underlätta för dem 

som har svårare att ta till sig information genom text. 
• Visa mottagaren hur informationen är disponerad. 
• Ge konkreta exempel på hur vardagen underlättas genom de digitala tjänsterna och 

betalsätten. 
• Tydliggör tekniska och andra förutsättningar som krävs för att använda sig av digitala 

betaltjänster och olika betalsätt. 
• Dela upp säkerhetsinformation i proaktiva och reaktiva rekommendationer. 

Det ska noteras i rekommendationerna ovan är allmängiltiga för att som tar fram 
informationsmaterial.  

 

3.2. Aktörspecifik information om digitala betaltjänster  

I detta avsnitt redovisas resultatet av den aktörspecifika kartläggningen med en bedömning av den 
information som tillhandahålls av svenska banker samt ett antal tjänsteleverantörer när det gäller 
tjänsterna internetbank, bank i mobilen, BankID och Swish samt aktörernas säkerhetsinformation. 
Kartläggningen fokuserar på den information som tillhandahålls via aktörernas webbplatser. 
Observera att bedömningen endast omfattar information som finns tillgänglig utan inloggning.  

Avsnittet är strukturerat efter ett fyra områden: 

• Att hitta information 
• Att förstå och följa information 
• Att göra information tillgänglig 
• Att hitta och förstå säkerhetsinformation 

Inom respektive avsnitt redovisas ett antal faktorer som har betydelse för hur lättillgänglig och 
användbar informationen är. Redovisningen återger bra och mindre bra exempel från bankernas 
webbplatser som förtydligar vad man bör tänka på. 

Nedanstående tabell redogör för vilken typ av information som respektive webbplats tillhandahåller. 
Tabellen syftar till att ge en jämförande bild av de olika webbplatserna för att få en överblick av vilka 
aktörer som erbjuder mest information anpassad efter olika målgrupper. Tabellen visar enbart vilken 
information som finns eller inte, den baseras med andra ord inte på den kvalitativa bedömningen som 
också har genomförts och som redovisas längre fram. 
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Tabell 1: Tabell över vilken typ av information som finns tillgänglig på aktörernas webbplatser utan att 
logga in, vid tillfället för undersökningen 

 Förekomst av information (som finns tillgänglig utan inloggning): 

Aktör 
Information om hur 

man skaffar och 
installerar tjänsterna 

Information 
om hur tjänsterna 

ska användas 

Information 
på andra 

språk 

Användbar 
sökfunktion 

Instruktioner 
i informations-

filmer 

Swedbank Ja Ja (demo för 
internetbank) 

Ja (flera 
språk) Ja Ja 

SEB Ja Ja (internetbank) Nej Ja Ja 

Swish Ja Ja (demo) Ja 
(engelska) Nej Nej 

Handelsbanken Ja Nej Ja 
(engelska) Ja Nej 

Länsförsäkringar Ja Nej Ja (flera 
språk) Ja Ja 

Nordea Ja Nej Nej Ja Ja 

ICA Banken Ja Nej Nej Ja Delvis* 

Skandia Ja Nej Nej Ja Nej 

Danske bank Ja Nej Nej Ja Nej 

FOREX Ja Ja (demo för 
internetbank) 

Ja 
(engelska) Ja Nej 

BankID(supportsida) Ja Nej Nej Ja Nej 

*IcaBanken använder sig delvis av videos som kompletterar den skriftliga informationen. 

Stelacon har undersökt tillgången till lättillgänglig och användbar information som finns tillgänglig på 
aktörernas webbplatser utan att logga in. Tabellen ovanför visar att samtliga banker och 
tjänsteleverantörer har information om hur kunder/användare kan komma igång och installera deras 
digitala tjänster. Vad gäller information om hur tjänsterna ska användas ser bilden annorlunda ut. Det 
är i dagsläget få banker/tjänsteleverantörer som erbjuder information om hur tjänsterna ska användas 
utan att vara inloggad. Huruvida information finns efter man har loggat in har inte undersökts i denna 
kartläggning. Swedbank är en av bankerna som erbjuder information om hur tjänsterna ska användas, 
såväl i text som genom en demoversion av sin internetbank där personer har möjlighet att logga in och 
testa funktioner genom ett testkonto. SEB erbjuder också viss information om hur internetbanken kan 
användas med textinstruktioner. Swish har en demoversion av ett konto på sin webbplats där 
användare har möjlighet att testa applikationen, också genom ett testkonto. 
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Swedbank och SEB är de banker som hamnar högst upp i tabellen vad gäller vilken information och 
funktioner som finns tillgängliga på deras webbplatser. De banker som hamnar längre ner i tabellen 
saknar en del av den information eller de funktioner som är viktiga för att webbplatserna ska vara 
användbara för alla personer oavsett digital vana, exempelvis kring hur tjänster ska användas, språk, 
kompletterande information i videoformat eller lättåtkomlig säkerhetsinformation. 

3.2.1. Att lokalisera information 

Följande avsnitt redogör för faktorer som är viktiga att tänka på för att göra information enkel att hitta 
för användare. Avsnittet innehåller en bedömning av hur enkelt det är att hitta informationen på 
webbplatserna med bra och mindre bra exempel. 

3.2.1.1. Att formulera tydliga rubriker 

Beskrivande rubriker underlättar för användare att förstå vad en sida innehåller och vad sidans syfte 
är. Överlag använder sig aktörerna av korta och kärnfulla rubriker. Men en rubrik behöver inte 
automatiskt vara bra för att den är kortfattad, det är viktigare att skapa rubriker som är informativa. 
Nedanstående exempel är från Nordea och Skandias webbplatser som visar vilka rubriker som de 
använder sig av i huvudmenyn. 

Figur 2: Rubrikerna "Ditt liv" och "Vardagstjänster" från Nordeas respektive Skandias webbplats är 
enligt Stelacons bedömning otydliga. 

 

Nordea använder sig av en rubrik som de kallar ”Ditt liv” där de samlar information som de bedömer 
kan vara relevant i olika delar av personers liv som ”Din bostad” eller ”Ditt sparande”. Skandia 
använder sig av en rubrik som de kallar ”Vardagstjänster” som innehåller undersidor med information 
om kort, internetbank, Swish och mobilt BankID. Enligt Stelacons bedömning är båda rubrikerna 
otydligt formulerade och det kan vara svårt för användare att förstå vad de förväntas hitta under 
rubrikerna. Rubrikerna i huvudmenyn är ofta användarnas första steg i att lokalisera den information 
som de söker. För att hjälpa användarna att spara tid i sökande efter information är det viktigt att 
skapa rubriker som tydligt beskriver vilken information som går att hitta under respektive rubrik. 
 

3.2.1.2. Olika sätt att nå informationen 

En annan faktor som är viktig för att så många som möjligt ska hitta information är att ge användare 
möjlighet att gå olika vägar för att hitta information. Stelacon har undersökt om webbplatserna har en 
fungerande sökfunktion och om de använder sig av snabbmenyer. Samtliga banker förutom Forex har 
sökfunktioner som ger relevanta sökresultat enligt Stelacons bedömning.   
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Swedbank är en webbplats som använder sig av en tydlig snabbmeny som möjliggör för användare att 
snabbt förflytta sig till sidor om olika tjänster som Swish och Mobilt BankID. Se exempel från 
Swedbank nedan.  

Figur 3: Swedbank har både en huvudmeny och en snabbmeny på startsidan.  

 

Att erbjuda olika sätt att nå information är viktig eftersom det ökar chansen för att fler användare ska 
kunna nå information på ett snabbt och smidigt sätt.  

3.2.1.3. En logisk rubriksstruktur 

Den tredje faktorn som Stelacon har utgått ifrån är hur logiskt informationen har placerats på 
webbplatserna. Strukturen, hur webbplatserna är uppbyggda, är helt avgörande för att användare ska 
kunna lokalisera den eftersökta informationen. Majoriteten av bankerna samlar information om de 
digitala betaltjänsterna/betalsätten under ”Digitala tjänster”. Andra banker strukturerar upp 
webbplatsen utifrån vad användare vill göra som ”Spara”, ”Låna” eller ”Betala”. Länsförsäkringar är ett 
exempel på en webbplats som inte har samlat digitala tjänster på ett och samma ställe. 
Handelsbanken har valt att placera Swish under både ”Digitala tjänster” och ”Konton, kort och betala”. 

Stelacons bedömning är att de digitala tjänsterna kan samlas på ett och samma ställe för att 
underlätta för dem som vill få en överblick över vilka digitala tjänster som finns. 

3.2.2. Att förstå och följa information 

Det finns ett antal faktorer som enligt Stelacon underlättar för användare att kunna ta till sig 
information. I likhet med ovanstående avsnitt innehåller avsnittet bra och mindre bra exempel från 
bankernas webbplatser.  
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3.2.2.1. Steg-för-steginstruktioner 

Ett sätt att hjälpa användare att få en bättre överblick över vad de behöver göra för att komma igång 
med en tjänst är att skapa stegvis information. Alla banker använder sig av någon form av information 
som är uppdelad i punktlistor eller ett antal steg. Vissa banker håller sig på en mer abstrakt nivå i sina 
instruktioner medan andra banker är mer konkreta. Se exempel från Länsförsäkringar i nedanstående 
bild.  

Figur 4: Länsförsäkringar erbjuder steg-för-steg instruktioner. 

 

Länsförsäkringar är ett bra exempel på hur man underlättar för användare genom att skapa 
information som är uppdelad i flera steg och numrerad med konkret information om vad användare 
behöver göra.  

3.2.2.2. Att lyfta fram den mest centrala informationen 

Ett annat sätt att öka tillgängligheten är att lyfta fram den viktigaste informationen på en sida. Vissa 
användare kan ha svårt för att själva sålla ut den information som är mest relevant.  Genom att skapa 
sammanfattningar hjälper man läsaren att snabbt få en överblick över vilken information som sidan 
innehåller. 

Länsförsäkringar arbetar nästan helt genomgående med sammanfattningar längst upp på sidorna 
vilket är bra. Vid behov är det också viktigt att hjälpa användare att hitta fördjupad information om det 
behövs. Bland annat ska kontaktuppgifter till kundservice vara tydlig placerad. Detta gör 
Länsförsäkringar också bra genom att placera kontaktuppgifter högt upp på sidan nära den övriga 
informationen. Se nedan för exempel från Länsförsäkringars webbplats. 
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Figur 5: Länsförsäkringar börjar varje sida med sammanfattningar. 

 

 

3.2.2.3. Nyttan med digitala tjänster och betalsätt 

För användare som inte har så stor kunskap om digitala betaltjänster är det viktigt att skapa 
information som är så konkret som möjligt. Genom att beskriva vad nyttan och fördelarna med en 
betaltjänst är och vilken användningsområden tjänsten har ökar chanserna för att användare vill ”göra 
sig besväret” och skaffa en tjänst. Flera aktörer har med information om användningsområden men 
denna information bör enligt Stelacon ges ännu större plats. Handelsbanken och Icabanken är två 
aktörer som delvis lyfter fram nyttan med sina tjänster, däribland bank i mobilen, se exempel nedan. 
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Figur 6: Handelsbanken och Icabanken framhåller nyttan med bank i mobilen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Stelacons bedömning skulle samtliga aktörer behöva lägga ner mer tid på att utforma 
information om vad olika tjänster kan användas till och vilken nytta som personer kan ha av dem. 
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3.2.3. Användbarhet och tillgänglighet behöver förbättras ytterligare  

Stelacon har valt ut fyra typsidor från nio olika banker för att testa deras tillgänglighet enligt centrala 
riktlinjer. Typsidorna valdes ut eftersom de ansågs vara grundläggande sidor för information om 
vanliga digitala funktioner och tjänster som bankerna erbjuder. Sidorna har testats med det 
automatiska tillgänglighetsverktyget WTkollen.se som är ett kostnadsfritt webbaserat verktyg. 
Verktyget kontrollerar om sidan uppfyller 44 olika tillgänglighetskrav från WCAG14 och 
Webbriktlinjer.se15. Beroende på hur många krav som uppnås eller inte, betygsätts den testade sidan 
från 0-100 enligt följande: 

• 100     – Inga test underkändes 
• 95–99 – Ett par tester underkändes 
• 85–94 – Vissa tester underkändes 
• 70–84 – Många tester underkändes 
• 0–70   – De flesta testerna underkändes 

Med betyg för respektive sida beräknas ett medelvärde och bankerna rankas efter hur de betygsatts, 
se Tabell 2. 

Tabell 2 - Fyra typsidor för varje bank utvärderades med verktyget WTkollen.se som är utvecklat av 
Tingtun. 

 

Aktör 
 
 

Digitala 
tjänster 

Mobilt 
BankID 

Internet-
bank Swish 

1 Swedbank 99,53 99,17 99,49 99,63 
2 Nordea 96,45 96,27 96,51 96,39 
3 Forex 92,75 97,15 97,20 92,02 
4 Länsförsäkringar 92,71 92,13 96,58 95,35 
5 ICA 91,46 94,00 N/A16 93,74 
6 Handelsbanken 92,55 92,59 93,23 93,83 
7 SEB 92,92 92,62 92,73 93,18 
8 Skandia N/A17 N/A18 90,10 90,30 
9 Danske Bank N/A19 86,41 86,90 84,82 

 
De automatiska tillgänglighetstesterna visar att många banker har gjort framsteg under de senaste 
åren20 när det gäller deras webbplatsers tillgänglighet men trots detta behöver merparten av 

                                                           
14 WCAG står för Web Content Accessibility Guidelines och är en samling med riktlinjer som beskriver hur webbplatser kan göras mer tillgängliga för personer 
med funktionsnedsättning. Riktlinjerna är framtagna av WC3 i samarbete med individer och organisationer från hela världen.  
15 Webbriktlinjer.se är en webbplats från Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i samarbete med Post- och telesyrelsen (PTS) och är de officiella riktlinjerna 
för hur man bör arbete med webbplatser inom offentlig sektor. 
16 Icabanken hade vid testtillfället ingen jämförbar sida  
17 Skandiabanken hade vid testtillfället ingen jämförbar sida  
18 Skandiabanken hade vid testtillfället ingen jämförbar sida 
19 Danske Bank hade vid testtillfället ingen jämförbar sida 
20 Utvärdering av tillgängligheten i bankernas internettjänster för personer med funktionsnedsättning och äldre (2015), undersökning genomförd av Stelacon på 
uppdrag av PTS  
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bankerna fortfarande göra mer för att öka sidornas tillgänglighet. På de undersökta webbsidorna var 
det bara Swedbank och Nordea som klarade testet med godkänt eller väl godkänt resultat.  

Utöver detta automatiska test gjordes även manuella kontroller av tillgängligheten. Då kontrollerades 
bland annat logik, navigering med tangentbord, nivå på språk, tydlighet i länkar och kompabilitet med 
skärmläsare. Utfallet från den manuella bedömningen redovisas nedan. 

3.2.4. Alternativtexter används oftast på ett fullgott sätt 

När en figur används på en webbplats ska den förses med en alternativtext som beskriver vad bilden 
föreställer. Denna text är framförallt till för de som besöker sidan med hjälp av skärmläsare som läser 
upp alternativtexten för användaren. Alternativtexten syns även då en bild av olika skäl inte går att 
visa. 

Aktörernas användning av figurer för att illustrera text varierar. I genomgången har det observerats att 
användningen av alternativtexter har ökat från tidigare genomgångar som Stelacon utfört vilket är 
positivt. Detta skulle kunna bero på ökad kunskap om tillgänglighet eller att sökordsoptimering (SEO) 
gynnar sidor med alternativtexter. Nedan ges en kort illustration kring hur man bör arbeta med 
alternativtexter: 

Tom alternativtext 
När en bild endast är deskriptiv och inte förmedlar något budskap kan ”alt-taggen” 
sättas som tom vilket den också är i exemplet till vänster taget från ICA Banken. 
Genomgången har visat att flera banker lärt sig att använda just den tomma 
alternativtexten för bilder som kan anses vara deskriptiva.  

Korrekt alternativtext 
En bild som tillför innehållet något ska ha en alternativtext som förklarar innehållet för 
läsaren. Bilden till vänster hade alternativtexten ”en mobil med swish-appen och texten 
välj kort” vilket beskriver innehållet på ett bra sätt. Exemplet är hämtat från 
Handelsbanken men alla andra banker skriver liknande alternativtexter. I vissa fall 
används alternativtexten även som titel för bilden vilket är fel. En titel bör istället vara 
kort och fängslande och komplettera alternativtexten. 

Felaktig alternativtext 
Bilden till vänster är placerad med en länk till ”Hur delar man på kostnaden i en 
bonusfamilj”. En passande alternativtext skulle i detta fall kunna vara en tom 
alternativtext i och med att bilden inte tillför något, alternativt att det beskrevs vad som 
bilden faktiskt innehöll. I skrivande stund är alternativtexten samma som länktexten, 
alltså ”Hur delar man på kostnaden i en bonusfamilj” vilket inte alls beskriver bildens 
innehåll.  

3.2.5. Goda kontrastförhållanden mellan text och bakgrund med utrymme för 
förbättringar 

För personer med nedsatt syn kan text bli svår att läsa om kontrastförhållandet mellan text och 
bakgrund inte är tillräckligt stort. WCAG har tydliga riktlinjer för vilka kontrastförhållanden som bör 
uppnås och det är enkelt att mäta om dessa uppnås med automatiska verktyg. I denna genomgång 
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visade sig att bankerna generellt sätt klarar de krav som ställs i WCAG. Ofta är text helt svart eller 
mörkt blå och ligger mot en om inte helt så nästintill vit bakgrund, vilket är optimalt för god läsbarhet. 
Där tillräckliga nivåer inte uppnås är oftast där företagens egna signaturfärger används. Oftast räcker 
det med en liten justering av nyansen på textfärgen för att möta kraven vilket kan ses i Figur 7. 

Figur 7 Montage av ICA Bankens webbplats där kontrastförhållandena i menyraden är för låga. Direkt 
under visas hur en menyrad med tillräckliga kontraster skulle se ut. 

 

Alla webbplatsers färger har även testats för olika färgseende och samtliga banker bedömdes ha 
tillräcklig god kontrast för att färgblinda personer ska kunna använda webbplatserna. 

3.2.6. Enkla anpassningar saknas på samtliga bankers webbplatser 

För att underlätta webbupplevelsen för personer med läs- och skrivsvårigheter kan webbplatser bygga 
in funktionalitet som bland annat kan läsa upp sidans text eller ge läsaren en läslinjal så man enklare 
kan följa texten. Vid tiden för denna undersökning saknar alla banker sådan inbyggd funktionalitet och 
den som behöver sådan hjälp får använda sig utav extern mjukvara.  

Figur 8 - Exempel på hjälpmedel som läser upp text, markerar det som läses upp och erbjuder även en 
läslinjal. 

 

Exempel på andra anpassningar kan vara att erbjuda texter på enkel svenska och teckenspråk.  

  

3.2.7. Möjligheten till andra språk än svenska ökar tillgängligheten  

Relativt få av bankernas webbplatser finns tillgänglig på annat språk än svenska, se Tabell 1. Stelacon 
genomförde ett test där samtliga bankers webbplatser översattes till engelska med Google Translate 
för att se hur pass väl det fungerar. De banker som förlitar sig på denna lösning lägger över allt ansvar 
på korrekt översättning till Google vilket i detta test visat sig fungera ok med vissa uppenbara 
undantag, se Figur 9. Översättning från svenska till engelska fungerar i allmänhet bra med Google 
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Translate men det skulle potentiellt sätt kunna bli större problem när andra språk som arabiska, 
tigreanska eller dari ska översättas från svenska.  

Figur 9 – Ordet ”sköt” är översatt till ”shoot” vilket i detta fall ändrar betydelsen radikalt. 

 

 

3.2.8. Säkerhet kopplat till tjänster är ofta svår att hitta 

Bankuppgifter är känslig information och en högt prioriterad säkerhet är grundläggande för bankens 
trovärdighet. Av denna anledning är det också av stor vikt att säkerhetsinformation kring hur man 
nyttjar diverse tjänster och plattformar finns tillgängliga och är förståelig för kunderna. Sådan 
information, om hur man exempelvis skyddar sig mot bedrägerier, bidrar därmed till att öka 
säkerhetsmedvetandet hos kunder och stärker dessas (och därmed även bankernas) förmåga att 
förebygga säkerhetsrisker.   

I Tabell 3 har Stelacon gjort en överskådlig bedömning kring den allmänna säkerhetsinformationen 
som återfinns på bankernas hemsidor. Den generella säkerhetsinformationen som bedömts är sådan 
som är relevant för att en användare ska nyttja digitala verktyg på ett säkert och tryggt sätt. Det kan 
röra sig om information kring hur olika typer av internetbedrägerier går till, eller upplysningar om hur 
man bör behandla sina personuppgifter för att minimera risken att bli drabbad. Denna information har 
bankerna ofta tillägnat egna sidor till, som är varierande enkel att navigera sig fram till. Information är 
dock inte komplicerad eller teknisk, utan kan förstås  av en användare utan större tidigare erfarenhet 
av digitalt säkerhet. 

I tabell 3 bedöms även hur tydlig den specifika säkerhetsinformationen, som återfinns på bankernas 
appar och i anslutning till deras tjänster, är. Denna information är ofta mindre omfattande och finns 
inte direkt i anslutning till inloggningsportalen. I många fall finns det dock länkar till generell 
säkerhetsinformation endast i sidornas sidfötter. En ovan användare som kan ha blivit länkad direkt till 
bankens information om exempelvis Mobilt BankID kan därmed gå miste om viktig 
säkerhetsinformation. De allra flesta banker har dock säkerhetsinformation på sina webbplatser, men 
den är då mer generell eller innehåller information som exempelvis kortsäkerhet och att en brandvägg 
bör användas, vilket inte är relevant för en användare som t ex söker säkerhetsinformation om Mobilt 
BankID. Att tillgängliggöra information, genom att lyfta ur den ur generella flikar med frågor och svar, 
eller att tydligt bifoga den i anslutning till inloggningsportaler eller andra plattformar stärker 
tillgängligheten och användarvänligheten hos tjänsterna i stort. Användandet av informationsfilmer, 
där säkerhetsinformation kan bifogas, är ett gott exempel på hur detta kan göras. 

Tabell 3 - Tabellen visar om säkerhetsinformation finns för varje individuell digital tjänst21.  

                                                           
21 En del banker saknade typsidor och är märkta med ” – ”. Vid betyget ”tveksamt” har information funnits men har bedömts vara för knapphändig.  Stelacon har 
bedömt om säkerhetsinformation för användande finns tillgänglig i anslutning till inloggningsportaler (internetbank och mobilapp), samt om länkar finns till 
säkerhetsinformation om tjänsterna i övrigt. 
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Finns tydlig säkerhetsinformation på bankens webbplats 

Aktör 
om 

Internetbank 
 

om 
Mobilbank 

 

om 
Mobilt 
BankID 

om  
Swish 

 

Om allmänna 
säkerhetsrisker 

och 
skyddsåtgärder 

Är säkerhets-
information 

Lätt att hitta? 

Är säkerhets-
information 

Lätttillgänglig22? 

Danske Bank Ja Nej Tveksamt Tveksamt Ja Nej Ja 

Forex Tveksamt Nej Ja Tveksamt Ja Ja Ja 

Handelsbanken Tveksamt Tveksamt Ja Tveksamt Ja Ja Ja 

ICA Nej Nej Tveksamt Nej Ja Ja Ja 

Länsförsäkringar Nej Nej Tveksamt Nej Ja Nej Ja 

Nordea Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

SEB Tveksamt Ja Tveksamt Ja Ja Nej Ja 

Skandia Tveksamt Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

Swedbank Ja Nej Tveksamt Ja Ja Ja Ja 

 

 

 

                                                           
22 Lättillgängligt i detta sammanhang betyder att informationen är lätt att ta till sig oberoende av aspekter som exempelvis språk (både språklig struktur och 
ordval), kontraster, anpassningar till talsyntes 
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Tabell 4 – Kort sammanfattning av omfattningen och tillgängligheten av den säkerhetsinformation 
som finns på respektive banks webbplats och område. Genomgången är gjord i november 2019. 

Danske Bank 

Internetbank – Allmän skrivning om bedrägeriförsök 
över telefon, samt länk till information om allmän 
säkerhetsinfo, BankID och olika bedrägerimetoder.  
Mobilapp –FAQ finns men saknar säkerhetsinformation, 
vilket bör läggas till. 
Mobilt BankID –FAQ finns kring hur man skaffar nytt, 
spärrar och byter BankID men denna kan utökas med 
mer utförlig säkerhetsinformation. 
Swish – FAQ finns men denna kan utökas med 
ytterligare info. Länk till allmän säkerhetsinformation.  

Generell säkerhetsinformation 

Länken ”Säkerhet på internet” finns i sidfoten på 
startsidan. Danske Bank tillhandahåller en 
säkerhetsguide, kallad ”Keep it safe” via sin hemsida23. 
Sidan är lättåtkomlig (återfinns under rubrik ”Säkerhet 
på internet”, direkt under kundservicefliken samt i 
sidfoten på startsidan) och innehåller en ordlista, 
information om olika bedrägerimetoder och hur man 
undviker att drabbas av sådana. Här förmedlas också 
information om hur man skyddar sig mot 
bedrägeriförsök på nätet, och vad man gör om man 
blivit utsatt för ett sådant. Språket är tillgängligt, men 
det saknas språkalternativ utöver svenska. 
Kontaktinformation för anmälan av nätbedrägeri och 
spärrning av kort och BankID finns på flera artikelsidor. 
Texten är i övrigt välstrukturerad och lättöverskådlig. 
Sökfunktion finns på sidan. 

Forex 

Internetbank – Allmän skrivning om bedrägeriförsök 
över telefon. 
Mobilapp – Information om hur man spärrar sitt kort 
via mobilbanken finns tillgänglig. Allmän 
säkerhetsinformation saknas och bör läggas till. 
Mobilt BankID – Information finns om hur man 
skaffar, spärrar och skaffar nytt mobilt BankID (Steg 
för steg-instruktioner). Kontaktuppgift för att spärra 
finns även tillgängligt. 
Swish – FAQ finns, men med begränsad information 
om säkerheten kring Swish.  

Generell säkerhetsinformation 

Länken ”Säkerhet” finns i sidfoten på startsidan. 
Forex länkar via sin startsida till sin 
säkerhetsinformation, under rubriken 
Säkerhetstips24 och länken Säkerhet i sidfoten. Sidan 
innehåller allmän information om digitala hot, nät- 
och kortbedrägerier, men igen ordlista eller mer 
ingående förklaring till mer specifika risker, såsom 
phising. Tips på hur man skyddar sig och en 
pedagogisk checklista över vad man bör göra om 
man blivit utsatt finns. Länk finns även till Polisens 
bedrägeriinformation och säkerhetstips, som är 
lättförståeligt. Sidan finns tillgänglig på svenska och 
engelska. Texterna är uppstyckade i lättlästa partier 
och sidan är lättöverskådlig. Telefonnummer för att 
spärra kort finns tillgänglig. Sökfunktion finns på 
sidan. 

                                                           
23 https://danskebank.se/privat/kundservice/keep-it-safe 

24 https://www.forex.se/sakerhet 
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Handelsbanken 

Internetbank – Länk till hjälpavsnitt, även ett specifikt 
om säkerhetsaspekter. Ingen specifik information om 
Internetbank. 

Mobilapp – Länk till sida om allmän 
säkerhetsinformation finns tillgänglig, dock via 
svårtillgänglig meny. Information kan lyftas ut och 
placeras bland flikarna längst ned i appen. 
Mobilt BankID – Informationsfilm om vad BankID är och 
hur det fungerar finns. Även FAQ, som dock kan utökas 
med säkerhetsinformation. 
Swish – Information om säkerhet finns. Även länk till 
allmän information om Hur man skyddar sig mot 
bedrägerier. 

Generell säkerhetsinformation 

Länken ”Säkerhet” finns i sidfoten på startsidan. 
Informationen är mindre lättåtkomlig, då den återfinns 
under en underkategori på startsidan25 som saknar en 
intuitiv titel (digitala tjänster). Information om hur man 
minskar riskerna för nätbedrägerier och vad man gör 
vid ett sådant finns tillgänglig här (även 
kontaktinformation för spärrning av bank/BankID). En 
frågor och svar-spalt rörande vanliga säkerhetsfrågor 
och ändamålsenliga länkar finns också. Språket är 
lättillgängligt, och textens utformning är lättöverskådlig. 
Sidan finns tillgänglig på svenska och engelska. 
Kontaktuppgifter för spärrning av bankkonto och 
BankID finns på även tillgänglig längst ned på hemsidan. 
Sökfunktion finns på sidan. 

ICA Banken 

Internetbank – Allmän skrivning om bedrägeriförsök 
över telefon, övrig säkerhetsinformation saknas. 
Mobilapp – Säkerhetsinformation saknas. 
Mobilt BankID – Generell säkerhetsinformation i en 
ruta till höger som ligger under rubriken ”Mer 
information” vilket gör den svår att upptäcka.  
Swish – Allmän information om Swish finns men 
säkerhetsinformation saknas och bör läggas till. 

Generell säkerhetsinformation 

Länken ”Handla säkert på Internt” finns i ett fält 
på startsidan. Allmän säkerhetsinformation finns 
lättillgänglig under kundservicefliken på ICA-bankens 
startsida, med rubrik ”Säkerhet och hantering” 26. 
Här återfinns råd om hur man bör skydda sig mot 
kortbedrägerier och phishing, men informationen är 
något knapphändig. Länk finns till Bankföreningens 
hemsida där ordlista och mer utförlig information 
finns tillgänglig. Information om hur man spärrar sitt 
kort finns också här. Säkerhetsinformationen på ICAs 
hemsida är lättförståeligt skriven, men finns bara 
tillgänglig på svenska. Sökfunktion finns på sidan. 

                                                           
25 https://www.handelsbanken.se/sv/privat/digitala-tjanster/sakerhet 

26 https://www.icabanken.se/kundservice/banksakerhet/ 
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Länsförsäkringar 

 

Internetbank – Säkerhetsinformation saknas, 
telefonuppgifter till telefonbanken finns tillgängligt. 
Mobilapp – Säkerhetsinformation saknas. 
Mobilt BankID – Kort text om hur BankID spärras om 
någon obehörig kommit över det. 
Swish – Allmän information om Swsih finns men 
Säkerhetsinformation saknas och bör läggas till. 

Generell säkerhetsinformation 

Allmän säkerhetsinformation finns, men är svår att hitta 
fram till.  Efter flera underrubriker från startsidan (se 
länk i sidfot) hittas rubriken ”Säkerhet på internet27”. 
Där ges allmänna råd gällande säkerhet på nätet, såsom 
en tydlig uppmaning om att aldrig dela med sig av 
känsliga uppgifter. Länkar finns till andra källor såsom 
Bankföreningen och polisen. Uppgifter om vart man 
vänder sig för att spärra sitt konto finns lättillgängligt 
högst upp på sidan. Språket är relativt lättförståeligt 
och sidan finns tillgänglig på engelska, somaliska, dari 
och arabiska, utöver svenska. Texten är uppdelad i 
mindre stycken, och dispositionen är lättöverskådlig. 
Sökfunktion finns på sidan. 

Nordea 

 

Internetbank – Information om bedrägeriförsök 
finns tillgänglig på svenska och engelska. 
Information finns om hur man kommer igång med 
internetbanken och BankID, samt FAQ om vanliga 
problem och lösningar vid inlogg, men ingen utförlig 
säkerhetsinformation. 
Mobilapp –Säkerhetsinformation saknas.  
Mobilt BankID – Steg för steg instruktioner om hur 
man skaffar, spärrar och byter BankID, samt hur 
man agerar om någon obehörig kommit över det. 
Även FAQ om allmän information. 
Swish – Rubrik ”Swisha säkert” med flera relaterade 
underrubriker. 

Generell säkerhetsinformation 

Informationen finns direkt under kundservicefliken 
på startsidan, men kräver att man scrollar långt ned 
på sidan. Informationen är samlad under rubriken 
Säkerhet och bedrägeri28. En allmän och lättläst 
varning om bedrägeriförsök, och hur man undviker 
att bli drabbad av sådana, finns tillgänglig på 
svenska och engelska (sidan är i övrigt enbart 
tillgänglig på svenska). Kunder ges konkreta förslag 
på hur man kan skydda sig mot bedrägeriförsök. 
Pedagogisk information finns om flertalet olika 
typer av bedrägeriförsök. Kontaktuppgifter för att 
spärra konto finns lättillgänglig. Texten är uppdelad 
i lättlästa stycken och enkel att navigera i. 
Sökfunktion finns på sidan. 

                                                           
27 https://www.lansforsakringar.se/stockholm/privat/om-oss/kontakta-oss/sidfot/juridik--sakerhet/sakerhet-pa-internet/ 

28 https://www.nordea.se/privat/kundservice/sakerhet-och-bedrageri.html 
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SEB 

 

Internetbank –  Säkerhetsinformation saknas, men en 
varning gällande bedrägeriförsök finns på sidan för 
inloggning till internetbanken.  
Mobilapp – Allmän information om bedrägerier och hur 
man bör hantera personliga koder och BankID, direkt 
vid uppstart av appen.  
Mobilt BankID – Information om hur man skaffar, 
förnyar och flyttar BankID. Kan utökas med ytterligare 
säkerhetsinformation.  
Swish –Allmän information innehållandes 
säkerhetsavsnitt. Även instruktionsvideo för hur man 
kommer igång med Swish. 

Generell säkerhetsinformation 

Länken ”Internetsäkerhet” finns tillgänglig direkt från 
startsidan, men är placerad i botten på denna, vilket gör 
den svårare att hitta29. Här ges allmänna råd kring 
skyddsåtgärder, i punktform. Informationen är skriven 
på ett lättförståeligt språk och texten är enkel att hänga 
med i, men sidan är bara tillgänglig på svenska. Länk 
finns till ytterligare information om vanliga typer av 
bedrägeri på internet, och kontaktuppgifter till SEBs 
support (för spärrning av kort/BankID). Sökfunktion 
finns på sidan. 

Skandia 

 

Internetbank – Tydlig säkerhetsinformation saknas. 
Liten länk ”surfa säkert” som är svår att se på sidans 
högersida. 
Mobilapp – Säkerhetsinformation saknas. 
Mobilt BankID – Finns ”Varning för falska samtal” 
mycket tydligt. 
Swish – Allmän information finns men 
säkerhetsinformation saknas och bör läggas till. 

Generell säkerhetsinformation 

Skandia saknar information om säkerhet på sin 
hemsida. Via sökfunktionen och sökfrasen 
”bedrägeri” hittas en artikel som innehåller 
allmänna råd kring internetköp, och hur man 
förhindrar bedrägerier på nätet30. Ett fåtal exempel 
på olika typer av bedrägeriförsök ges. Texten är 
skriven som en nyhetsartikel, och är mindre 
tillgänglig. Sidan finns enbart tillgänglig på svenska. 
Sökfunktion finns på sidan. 

                                                           
29 https://seb.se/juridik-och-sakerhet/internetsakerhet 

30 https://www.skandia.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2018/bli-inte-lurad--sa-skyddar-du-dig-mot-bedragerier/ 
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Swedbank 

Digitala tjänster – Sidan har länkad säkerhetsinformation. 
Internetbank – Länk under rubrik ”Behöver du hjälp att logga in” där underrubrik ”Säkerhet” innehåller kort 
säkerhetsinformation. 
Mobilapp – Säkerhetsinformation saknas. 
Mobilt BankID – Säkerhetsinformation saknas. 
Swish – Viss säkerhetsinformation finns i en FAQ. Informationen kan lyftas ur denna och göras mer tillgänglig. 

Generell säkerhetsinformation 

Länken ”Säkerhet” finns tillgänglig direkt från startsidan, men är placerad i botten på sidan, vilket gör den 
svårare att hitta31. Texten är uppdelad i mindre stycken, med länkar till vidare information om hur man skyddar 
sig mot bedrägeri, tips om hur man nyttjar bankens tjänster säkert och information om hur man spärrar kort 
och BankID. Många av länkarna leder i sin tur vidare till ytterligare länkar, vilket skapar ett fragmenterat intryck 
där det blir svårare att navigera sig mellan sidorna. Språket är dock lättförståeligt och hemsidan finns tillgänglig 
på svenska, engelska, spanska, franska, somaliska, turkiska, arabiska, persiska och kurdiska. Sökfunktion finns 
på sidan. 

 

3.3. Informationsbehov hos olika samhällsfunktioner 
För att ge PTS och arbetsgruppen ökad kunskap om vilka informationsbehov om digitala betaltjänster 
som finns hos de aktörer som dagligen möter människor som behöver hjälp att använda digitala 
betaltjänster, har Stelacon intervjuat aktörerna för att få en större förståelse och kunskap om deras 
situation och behov. De aktörer som intervjuats är: 

Tabell 5 – Intervjuade aktörer  

Bibliotek Medborgarkontor Länsstyrelser Senior 
organisationer 

Övriga 

Biblioteket i 
Lycksele 

Skärholmens 
medborgarkontor 

Länsstyrelsen i 
Norrbotten 

SPF 
Västerbotten 

Rådrum i Kristianstad 

Biblioteket i 
Hässleholm 

Medborgarkontoret 
i Luleå 

Länsstyrelsen i 
Västerbotten 

PRO Örebro Konsumentrådgivarna i 
Jönköping 

Kungälvs bibliotek Integrationscentrum 
i Göteborg 

Länsstyrelsen i 
Örebro 

Seniornet Lundaskogs byalag 

Markaryds bibliotek 
 

Medborgarkontoret 
i Mariannelund 

Länsstyrelsen i 
Västra Götaland 

 Digidel 

                                                           
31 https://www.swedbank.se/om-oss/sakerhet.html 
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Notera att intervjuerna har genomförts utifrån en så kallad semistrukturerad metod där det har 
funnits förberedda frågor som tagits fram tillsammans med PTS och arbetsgruppen men dessa kan 
under intervjun ha frångåtts beroende på hur intervjun utvecklats. 

3.3.1. Arbetsgruppen har rätt målgrupper  

De målgrupper som arbetsgruppen för informationsinsatser valt att inrikta sitt arbete mot (äldre, 
nyanlända och personer med funktionsnedsättning) ligger i linje med de personer som de intervjuade 
aktörerna behöver hjälpa möter. Enligt aktörerna är det framförallt äldre och nyanlända som besöker 
dem för hjälp men det händer även att personer med kognitiv funktionsnedsättning behöver hjälp 
med olika digitala frågor. Utöver de redan identifierade grupperna nämns även socioekonomiskt svaga 
som en grupp som genom att de inte har råd att köpa datorer eller smarta mobiltelefoner har hamnat 
utanför det digitala samhället. Det bör noteras att de målgrupper som söker hjälp varierar mellan 
orter. På vissa orter kan det exempelvis vara fler äldre medan det på andra orter kan vara fler 
nyanlända, men överlag är det just dessa grupper som de intervjuade aktörerna behöver hjälpa.  

Inom gruppen äldre är det, enligt intervjuade aktörer, framförallt kvinnorna som är intresserade av att 
lära sig mer om det digitala landskapet. På föreningens Seniornets utbildningsträffar så är 90–95 
procent av deltagarna kvinnor. Liknande tendenser ses på olika informationsträffar och utbildningar på 
bibliotek och i andra seniororganisationer. Vad detta beror på är, till vår kännedom, inte klarlagt men 
de personer vi talat med tror att det kan bero på könsstereotypa normer där äldre män inte vill visa sin 
svaghet och okunskap och därför hellre inte deltar alls. 

Det är svårt att säga något generellt om gruppen nyanlända då deras erfarenheter och kulturella 
bakgrund skiljer sig åt. Men de personer vi talat med säger att det generellt sett är flera män som 
söker information om digitala betaltjänster, vilket skiljer sig från äldregruppen. Det är enligt 
intervjuade aktörer framförallt män som kommer med frågor kopplade till Migrationsverket, BankID 
och överföringar av pengar. En av de aktörer som intervjuades lyfte fram att det i arabiska familjer inte 
är ovanligt att mannen har kontroll över familjens ekonomi och därmed finns det inte finns samma 
behov för kvinnorna att söka information om digitala betaltjänster. 

3.3.2. Digitalt utanförskap istället för digitala betaltjänster 

Bibliotek och Medborgarkontor har en enig syn att digitala betalfrågor inte nödvändigtvis är det som 
är mest vanligt förekommande utan frågorna rör snarare ett behov om ökad kunskap i en bredare 
digital orientering. Den ursprungliga frågan kan visserligen röra exempelvis hur man installerar BankID 
eller hur man gör en betalning på Migrationsverkets webbplats. Men ofta har besökaren behov av att 
sätta upp hela sin privata digitala infrastruktur innehållande e-postkonto, Google-konto, förstå vad en 
applikation är etc. innan de kan börja hantera frågetecken kring digitala betaltjänster/betalsätt.  

”Betalfrågor är inte så stort. Men digitala frågor är stora. Exempelvis 
att skapa e-post, anmälningar till myndigheter och sociala medier.” 

Många besökare ställer visserligen frågor om BankID, men de intervjuade aktörerna upplever att 
besökarna inte nödvändigtvis behöver hjälp med frågor om digitala betalningar utan har snarare 
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behov av grundläggande förståelse för hur datorer, internet och infrastrukturen runt fungerar. En 
sammanvägning av det biblioteken sagt visar att det som besökarna framförallt har behov av är att:  

1. Förstå de tekniska grunderna – hur fungerar en dator/smart telefon, förstå inställningar 
2. Förstå logiken – kopplingen mellan e-post, Google-konto, applikationer, hemsida och olika e-

tjänster 
3. Förstå hur ett e-postkonto skapas   
4. Förstå den digitala säkerheten 
5. Skaffa BankID 
6. Betala en resa/söka bidrag/anmäla något till en myndighet 

Enligt Biblioteken skulle besökarna först behöva en förståelse av de första fyra punkterna på listan för 
att sedan kunna förstå svaren på sina frågor om BankID och internetbetalningar.  

Besökarna har olika digital mognadsnivå, men majoriteten av frågorna är av den karaktär att 
besökaren har behov av att förstå punkt 1–4 på listan ovan för att kunna få hjälp med sin initiala fråga. 

3.3.3. Vem har ansvaret att inkludera människor i digitalt utanförskap? 

Som nämnts i föregående avsnitt är de frågor som ställs sällan generella (till exempel ”vad är 
BankID?”) utan snarare mer konkreta där besökaren behöver hjälp med en viss 
inloggning/betalning/anmälan och för att klara av det behöver personen ofta hjälp att förstå och sätta 
upp en privat digital infrastruktur. Varken medborgarkontor eller bibliotek är idag bemannade för att 
avvara 30-60 minuter för att exempelvis visa en besökare hur man startar en mailadress för att skaffa 
BankID. Bibliotekarierna som intervjuats nämner att detta är något som ofta diskuteras internt på 
biblioteken då bibliotek har ett folkbildningsansvar, men samtidigt anser de att delar av detta ansvar 
bör ligga på de aktörer, exempelvis banker, myndigheter och kommuner, som digitaliserar sina 
tjänster och därmed exkluderar vissa medborgare. 

Majoriteten av biblioteken och medborgarkontoren har liten förståelse varför de ska bli den aktör som 
hjälper banker, myndigheter och kommuner i frågor som är kopplade till de olika aktörernas digitala 
kanaler.  

”Socialen och banken skickar sina klienter till biblioteket, men det blir 
väldigt krävande för personalen som blir mer av ett bankkontor.”  

”Är det verkligen bibliotekens roll att vara bankernas it-support? ” 
Samtidigt upplever många av de intervjuade aktörerna att bankkontoren som finns lokalt oftast inte är 
intresserade av att föra en dialog och informera sina kunder gällande grundläggande digitala frågor. 

”Endast 1 av 4 banker vill ställa upp och informera sina [seniora] 
kunder under våra informationsdagar”."  

Majoriteten av de intervjuade biblioteken vet att de är den aktör i samhället som många människor 
vänder sig till när de behöver hjälp med samhällsorientering och de inser därför att de kommer ha en 
central roll i samhällets fortsatta digitalisering. Men de ser ett behov av att tydligt identifiera vilken roll 
de ska ha och vilket ansvar som banker, myndigheter och kommuner borde ta gällande sina egna 
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digitala tjänster. I dagsläget tycks ansvarsfördelningen inte vara klarlagd och biblioteken hanterar 
frågan olika. Vissa har skapat nya tjänster som enbart arbetar med utbildning och information i det 
digitala samhället medan andra alltid hänvisar besökare till de aktörer som frågan berör. De 
sistnämnda biblioteken menar att man eventuellt bör fundera på om det är andra aktörer som bör ta 
detta ansvar, exempelvis banker, hemtjänstpersonal och gode män.  

Nästan alla intervjuade bibliotek påpekar också att de i dagsläget är osäkra på om de vill ha 
information att dela ut till besökare om digitala betaltjänster då det ytterligare skulle signalera att man 
ska vända sig till biblioteken för digitala frågor. 

” Vet inte om vi vill ha informationsmaterial. Vi vill  
inte bli ett medborgarkontor”."  

Inte heller medborgarkontoren har i dagsläget information att dela ut om digitala betaltjänster utan 
föredrar att arbeta tillsammans med besökarna och visa dem hur de ska göra. Personalen ser heller 
inte något tydligt behov av att ytterligare inhämta information (utöver de som de själva kan googla sig 
fram till) utan de får oftast den information de behöver genom att dagligen hjälpa besökarnas med 
olika betaltjänster och se hur de utvecklas. 

3.3.4. Okunskap om befogenhet rörande Integritet 

Utöver att biblioteken och medborgarkontoren vill att banker, myndigheter och kommuner tar ett 
större ansvar för utbildning kring sina egna digitala tjänster så råder det också en stor osäkerhet, 
framförallt på biblioteken, gällande vilka befogenheter de faktiskt har när det kommer till att hjälpa till 
med känsliga och privata digitala ärenden.  

• Vissa menar att genom bibliotekssekretessen så kan de hjälpa till med integritetskänslig 
information 

• Vissa menar att de egentligen inte får hjälpa till, men måste för att kunna lösa situationer där 
besökare annars inte har någon annanstans att vända sig 

• Vissa ha valt att aldrig hjälpa till med integritetskänslig information utan visar exempelvis 
endast var koden ska slås in 

• Vissa menar att deras uppdrag inte rymmer den här typen av hjälp och hänvisar tillbaka till 
banker/myndigheter 

” Problemet är när varken vi kan hjälpa till eller kan  
hänvisa besökaren någon annanstans” 

”Vi vågar inte hjälpa besökare med banktjänster eller 
Försäkringskassan. Det är ju inte säkert att vi gör rätt och vem är 

ansvarig då? Då är det bättre att hänvisa det vidare”. 
Samtidigt som de intervjuade aktörerna är osäkra på om de får hjälpa till med integritets- och 
säkerhetskänsliga personuppgifter så har många besökare liten förståelse för vikten av digital säkerhet 
och integritet. Besökarna är sällan försiktiga utan delar gärna med sig av integritetskänslig information. 
De som är minst digitalt kunniga är också minst försiktiga och behöver ofta mycket hjälp. 
Bibliotekarierna och personalen på medborgarkontor får ofta höra att: 
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”jamen jag har ingenting att dölja”  

Detta gäller framförallt nyanlända där det enligt många intervjuade aktörer är vanligt att lämna ut 
information om BankID och bankdosa till vänner och bekanta. I målgruppen är förståelsen för riskerna 
med detta beteende låg enligt intervjuade aktörer. En aktör som arbetar med nyanlända bedömde att 
99 av 100 besökare inte läst och förstått vad BankID var. Anledningen till att dessa målgrupper inte 
förstått vad BankID är eller hur det används anses vara tvådelad. Först och främst anses det språk som 
oftast används av banker och andra samhällsaktörer som komplicerat. Därtill finns informationen 
sällan tillgänglig på ett språk som de nyanlända behärskar väl. Många nyanlända är redan vana digitala 
användare, det vore därför passande om information om digital säkerhet och integritet förmedlades 
via tydliga informationsfilmer på språk som exempelvis tigrini, dari och arabiska snarare än via långa 
texttunga dokument på byråkratisk svenska. 

3.3.5. Behov av målgruppsanpassad information 

Alla aktörer som Stelacon intervjuat påpekar att det finns information som definierar och beskriver de 
olika digitala betaltjänsterna, men det saknas information som lyfter fram nyttan med tjänsterna, 
vilket även visats i Stelacons kartläggningar. En person som ännu inte är digital måste förstå vad hen 
kan använda de digitala tjänsterna till och varför det är viktiga.  

Vidare, stor del av den befintliga informationen finns digitalt. Men då många äldre ännu inte är digitalt 
delaktiga har de svårt att ta del av informationen, så det finns ett behov av att ta fram viss information 
i tryckt form32. Hur denna ska distribueras är dock en utmaning eftersom varken biblioteken eller 
medborgarkontoren enligt denna kartläggning är intresserade av att tillhandahålla material, samtidigt 
som Stelacon fått information från arbetsgruppen att det finns andra bibliotek som gärna tar emot och 
tillhandahåller sådant material.  

Medborgarkontoren och de bibliotek som arbetar med digital assistans anser även att det vore bra 
med mer utförlig information om BankID. Som nämnts ovan har många av besökarna låg digital 
kunskap och de skulle framförallt enligt personal på medborgarkontor behöva informationsfilmer som 
steg-för-steg förklarar hur man kommer igång med BankID hela vägen från att användaren behöver 
skaffa ett e-postkonto till att hen kan logga in på respektive bank och aktivera tjänsten. Dessutom 
behövs förklaringar kring hur tjänsten används i myndigheters olika webbtjänster. Därtill önskar 
många aktörer någon form av demo där besökarna kan testa hur BankID fungerar i sin egen bank.  

”Vill gärna ha tydliga instruktionsfilmer och demos. Viktigt att 
filmerna inte enbart fokuserar på en viss tjänst utan från uppsättande  

av e-post till aktivering av BankID på respektive bank.” 
 
En kommentar gällande äldre personer är att det inom gruppen förekommer en skepsis mot digitala 
betaltjänster, framförallt kopplat till säkerhetsfrågor. Osäkerheten anges bero både på begränsad 
digital kunskap och på medierapportering av olika former av digitala bedrägerier. Målgruppen har 
svårt att bedöma omfattningen av riskerna och föredrar det säkra för det osäkra. Det finns ett tydligt 

                                                           
32 Svenskarna och Internet 2019, https://svenskarnaochinternet.se/app/uploads/2019/10/svenskarna-och-internet-2019-a4.pdf 
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behov av att informera denna grupp användare/framtida användare mer utförligt för att få dem att 
våga använda digitala betaltjänster. Därtill finns det behov av att förtydliga att de inte är ovanligt att 
digitala tjänster byter utseende och att detta inte behöver innebära några problem. Som nämns i citat 
nedan så blir många äldre personer osäkra när det digitala gränssnittet ändras, och ibland vågar de 
inte ens använda tjänsterna efter att layouten uppdaterats.    

”Många applikationer och digitala tjänster byter ofta utseende och 
layout. Det gör våra medlemmar (seniorer) väldigt osäkra så  

att de inte vågar använda tjänsten”. 
Som nämnts i kapitlet ovan finns det även behov av att översätta information om digitala betaltjänster 
till fler språk som tigrini, dari och arabiska i syfte att säkerställa att dessa målgrupper tydligare förstår 
hur viktigt säkerhet är relaterat till digitala betaltjänster. 
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4. Sammanfattande reflektioner 

Baserat på granskningen av både generell och specifik information om betaltjänster samt de många 
diskussioner som genomförts inom ramarna för uppdraget, sammanfattar Stelacon sina slutsatser och 
erbjuder i vissa fall ett antal rekommendationer på hur situationen kan förbättras.  

4.1. Befintlig information om betaltjänster 

Kartläggningen har visat att både kommersiella aktörer och andra intressenter (exempelvis 
intresseorganisationer) är duktiga på att ge generell information om vad respektive tjänst är. Det 
saknas dock ofta information om nyttan med tjänsterna och vilka användningsområden som 
tjänsterna erbjuder. Vidare har det visat sig svårt att identifiera oberoende information om 
betaltjänster då sökningar i sökmotorer ofta leder till någon av de kommersiella bankerna snarare än 
till fristående aktörer. 

Merparten av den information som finns idag om digitala betaltjänster, framförallt om dess säkerhet, 
integritet och avtalsvillkor, är oftast skriven på svenska som förutsätter att läsaren redan har kunskap 
om vissa digitala och juridiska begrepp. Det finns ett tydligt behov av att förenkla det befintliga språket 
som används till mer lättläst svenska samt utveckla målgruppsanpassad information, på språken dari, 
tigrinska och arabiska som är de språk som många nyanlända talar. Arbetsgruppen har även framfört 
behov av information på våra nationella minoritetsspråk. 

En återkommande kommentar från många av de intervjuade aktörerna som hjälper målgrupperna var 
att de efterfrågade demoversioner av BankID och internetbankerna. Det är, enligt vad som 
framkommit i denna undersökning (utan inloggning), få banker/tjänsteleverantörer som erbjuder 
information om hur man använder deras tjänster. Swedbank och Forex är de enda bankerna och Swish 
den enda externa tjänsteleverantören som har en demoversion av sin banktjänst. Därutöver finns det 
någon enstaka bank som erbjuder viss information om hur internetbanken används via 
textinstruktioner.  

De automatiska tillgänglighetstesterna visar att många banker har en del kvar att arbeta med i sitt 
tillgänglighetsarbete. Det är bara Swedbank och Nordea som klarade tillgänglighetstestet med godkänt 
eller väl godkänt resultat. Många banker kan förbättra sin tillgänglighet genom några mindre enkla 
justeringar i sina digitala kanaler. Framförallt bör bankerna fokusera på att: 

• Formulera tydliga rubriker  
• Ha en logisk rubriksstruktur (placera information på ett logiskt sätt) 
• Erbjuda olika sätt att nå informationen (det ska gå att lokalisera information på bankernas 

webbplats genom flera olika vägar) 
• Erbjuda steg-för-steginstruktioner (ta fram information som gör att användare får en tydlig 

överblick över de steg som måste genomföras för att installera Mobilt BankID exempelvis, 
eller för att föra över räkningar genom internetbanken) 

• Hjälpa användare genom att lyfta fram den mest centrala informationen (genom bra 
sammanfattningar som lyfter fram den viktigaste informationen och introducerar användaren 
på ett bra sätt till informationen på sidan).  

• Framhålla nyttan med digitala tjänster och betalsätt 

Sammanfattningsvis konstateras att både banker och betaltjänstleverantörer har vägledande 
information om sina tjänster på sina webbplatser, men de behöver fortsätta arbeta med att förbättra 
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tillgängligheten till sina tjänster. De behöver säkerställa att säkerhetsaspekter om tjänsterna tydligare 
lyfts fram, är lätt att hitta, lätt att förstå och utformade på ett tillgängligt sätt. Tillgången till 
videofilmer, demos och information på flera språk skulle också underlätta förståelsen och 
möjligheterna för fler att kunna använda digitala betaltjänster. 

4.2. Behov av stöd med digitala betaltjänster 

Intervjuade aktörer har en samstämmig syn att digitala betalfrågor inte nödvändigtvis är det som är 
mest vanligt förekommande utan frågorna rör snarare ett behov av hjälp att orientera sig i ett bredare 
digitalt landskap. Den ursprungliga frågan kan visserligen röra exempelvis hur man installerar BankID 
eller hur man gör en betalning på Migrationsverkets webbplats, men ofta har besökaren behov av att 
sätta upp hela sin privata digitala infrastruktur innehållande e-postkonto, Google-konto, förstå vad en 
applikation är etc.  

Många besökare på bibliotek, medborgarkontor och olika utbildningsträffar är ovana digitala 
användare och de skulle behöva informationsmaterial som steg-för-steg förklarar hur man kommer 
igång, från det att användaren skaffar ett e-postkonto till att hen loggar in på respektive bank och 
aktiverar tjänsten, samt hur tjänsten sedan används i olika myndigheters/bankers webbtjänster. 

Länsstyrelserna har tagit fram så väl tryckt och digital som digital information om digitala betaltjänster 
och material i tryckt form distribueras på de bibliotek och medborgarkontor som är intresserade av att 
förmedla informationen. Men de bibliotek och medborgarkontor som vi varit i kontakt med inom 
ramen för studien har dock inte varit intresserade av tryckt information om digitala betaltjänster i sin 
verksamhet. Samtidigt är biblioteken i dagsläget den naturliga punkten för många medborgare att gå 
till för hjälp med digitala betaltjänster och erfarenheter visar att äldre personer ofta vill ha någon 
tryckt information med sig från den typen av möten för att kunna bläddra i senare.  

Biblioteken är i dagsläget i inte bemannade för den typen av frågor som ofta ställs där besökaren 
behöver hjälp med en viss inloggning/betalning/anmälan och för att klara av det behöver personen 
ofta hjälp att förstå och sätta upp en digital miljö, vilket kan ta mellan 30–60 minuter. Majoriteten av 
frågorna rör myndigheters webbplatser, kommunala e-tjänster eller olika digitala betaltjänster. 
Biblioteken är en aktör i samhället dit många människor vänder sig till när de behöver hjälp med 
samhällsorientering och vissa kommuner har därför inrättat medborgarkontor i biblioteken för att 
använda den goda ställning som biblioteken har. 

Det finns en mycket stor osäkerhet bland bibliotekarier vilket ansvar och befogenhet de har när det 
kommer till att hjälpa till med känsliga och privata digitala frågor. I dagsläget agerar bibliotekarierna i 
stor utsträckning på olika sätt beroende på vilket bibliotek de arbetar på. 

Länsstyrelserna behöver förhålla sig till bibliotekens och medborgarkontorens varierande inställning 
när det gäller att hjälpa till med frågor om betaltjänster och att tillhandahålla material och hitta vägar 
för att kunna hjälpa till med information och stöd när det gäller betaltjänster 
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