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Abstract 
It is common today that banks are replacing their offices with Internet services. Certain groups of 

people have difficulty to use the internet and need customized solutions to use these services. 

The visually impaired is such a group. To investigate what makes logging on to online banking 

services user-friendly for the visually impaired an interview study was conducted. The results 

showed that today's solutions have many good qualities but there is room for improvement. 

Visually impaired people rely on touch and hearing, and emphasis on these senses are important. 

 

Sammanfattning 
Allt fler banker väljer att ersätta sina kontor med internettjänster. Vissa grupper av människor 

har svårt att använda sig av internet och behöver specialanpassade lösningar för att klara av detta. 

Synskadade är en sådan grupp. För att utreda vad som gör inloggning på banktjänster online 

användarvänligt för synskadade genomfördes en intervjustudie. Resultatet visade på att dagens 

lösningar har många goda egenskaper men förbättringspotential finns. Synskadade förlitar sig på 

känsel och hörsel och betoning på dessa sinnen är viktigt. 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 
I dagens samhälle blir det allt viktigare att ha möjlighet att använda banktjänster på nätet. I takt 

med att teknologin utvecklas stänger bankerna sina kontor (Lindberg, 2015, 22 juni). Samhället 

bör ta hänsyn till att alla grupper i samhället har tillgång till banktjänster (Antar, A, Bajagilovic, 

E, 2011). Vissa grupper i samhället kan ha svårt att använda sig av internettjänster, vilket bör ses 

över. 

 

En av de grupper som riskerar exkludering ifrån banktjänsterna är personer med synnedsättning.  

Internettjänster, som t.ex. bankers inloggningssystem, är mer svårtillgängliga för personer med 

synnedsättning. De behöver anpassade lösningar för att kunna använda sig av tjänsterna 

(Johansson, M, 2009).  

 

Den största gruppen med synnedsättningar är äldre, vilket är en grupp som ökar i stadig takt. 

Idag så är cirka 10% av världens befolkning äldre än 65. År 2050 så förväntas andelen över 65 

ha dubblerats (Pollack, 2005). Andel av befolkningen som har synnedsättningar kommer alltså 

att öka. 

 

Uppsatsen skrivs på uppdrag av ett finskt IT-företag som bland annat utvecklar säkra 

inloggningssystem för internetbankstjänster. De vill se vilken förbättringspotential deras 

nuvarande system har jämtemot de svenska bankernas lösningar. I rapporten så jämförs system 

ifrån Nordea1 och SEB2. 

 

Denna uppsats undersöker hur väl anpassade bankinloggningssystem är för personer med 

synnedsättning. Förhoppningen är att denna uppsats skall kunna användas som t.ex. underlag när 

beslut om bankinloggningssystem för synskadade ska tas eller riktlinjer för utvecklare vid 

utveckling av bankinloggningssystem för synskadade. 

 

1.1 Problemformulering 

Internetbank är idag en viktig tjänst för privatpersoner då allt fler banker lägger ner sina kontor 

(Lindberg. L. L, 2015). Synskadade är en grupp som har det svårt med internettjänster generellt 

och en fjärdedel av synskadade använder sig inte av Internet överhuvudtaget (Eliasson. W, 

2015). Synskadade är också en grupp som stadigt ökar till antalet då vi har en befolkning som 

blir äldre i snitt (Pollack, 2005).  

                                                 
1
 http://www.nordea.se/ 

2
 http://seb.se/ 
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Det finns mycket material tillgängligt på hur man skall utforma tillgängliga websidor för 

synskadade, som tex Web Accessibility Initiative (WAI). WAI är en organisation som utvecklar 

riktlinjer för tillgänglighet på internet (Holm. J. Tenhunen. K. 2002). WAI täcker dock ej själva 

inloggningsmomentet som kan ses som komplicerat av säkerhetsskäl (Laakso, 2013). 

 

Det finns alltså ett behov av anpassning för att synskadade skall kunna ta del av en viktig tjänst. 

Det finns dock inga riktlinjer för hur dessa anpassningar skall genomföras på 

inloggningssystemen. 

 

1.2 Tidigare forskning 

Det finns mycket literatur som behandlar bakgrunden om synskador och hjälpmedel för 

synskadade personer. Till exempel presenterar Holm. J. Tenhunen. K. (2002) olika hjälpmedel 

som finns för synskadade att ta till sig information från nätet. Där tas hjälpmedel upp som t.ex.  

talsyntes, punktskrift och förstoringsprogram. I den uppsatsen undersöks inte inloggning till 

internetbank. I rapporten Utvärdering av bankdosors användbarhet för personer med 

funktionsnedsättning och äldre (Stelacon. 2015) undersöks användarvänligheten hos bankdosor 

för synskadade. I den rapporten undersöks inte andra inloggningssystem som t.ex. Mobilt 

BankID. Det finns även mycket information om synskadade på nätet, särskilt organisationer för 

synskadade. En organisation som tar upp mycket bakgrund om synskadade är Synskadades 

riksförbund.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur väl anpassade bank-inloggningssystem är ur 

perspektivet från en person med synnedsättning. Avsikten är inte att jämföra banker och dess 

säkerhet utan att jämföra bank-inloggningssystem ur synskadades perspektiv och därefter dra 

slutsatser om hur väl anpassade de är. 

 

Uppsatsen görs på uppdrag av ett finskt it-företag för att undersöka nuläget och framtiden för 

inloggningsprocessen till internetbanker för synskadade. 

 

1.4 frågeställning 

Vad gör bankinloggning användarvänligt för människor med synnedsättning? 
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1.5 Avgränsningar 

På förfrågan ifrån beställaren (finskt IT-företag) så har studien fokuserat på personer med 

synskada som funktionsnedsättning. Andra handikapp än synskador har ej undersökts i 

uppsatsen.  

 

Undersökningen antar att intervjupersoner kan navigera bankens websida och kan starta 

inloggningsmomentet. Det som undersöks är endast inloggningsmomentet. 

 

Uppsatsen undersöker endast de system som intervjupersoner har använt sig av. Ett undantag är 

inloggning med fingeravtryck då detta är en ny metod för inloggning som beställaren uttryckt 

särskilt intresse för. 

 

Syftet är att endast utreda inloggningsmomentet och användarens interaktion med 

inloggningssystemet. Frågor om personlig assistans, förstoringsprogram, talsyntes och eventuella 

övriga hjälpmedel kommer ändå att ställas under intervjuerna. Detta i syfte att förstå hur 

användaren använder sig av inloggningssystemet.  

 

1.6 Disposition   

I kapitel 2 beskrivs bakgrund för synskadade och internetbanken. Kapitlet beskriver olika system 

som används idag för synskadade vid inloggning till internetbanken. Kapitel 3 tar upp vilka 

metoder som valts och varför de metoderna valdes. I kapitel 4 beskrivs resultatet av de 

genomförda intervjuerna i form av en sammanfattning av varje intervju. I kapitel 5 analyseras 

resultatet. Kapitel 6 innehåller slutsats och kapitel 7 är diskussionen. 
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2 Bakgrund 
Här ges en definition av vad en synskada är, vad en internetbank är och vilka inloggningssystem 

som erbjuds av de valda bankerna.  

2.1 Synskada som handikapp 

Det finns flera olika definitioner på synskada. Personer som har svårt att läsa och orientera sig 

har synnedsättning. De allra flesta kan svagt se färger och föremål eller har ett begränsat synfält. 

Det är vanligt att personer med synnedsättning har antingen svårt att se i ljust solsken eller i 

mörker (Synskadades Riksförbund, 2013).  

 

Ungefär 100.000 personer i Sverige har en viss grad synnedsättning (Synskadades Riksförbund 

,2014). 85% av de med synnedsättning är äldre och kan oftast läsa om texten är anpassad, dvs om 

textstorleken är förstorad och att det är en tydlig kontrast på text och bakgrund. De kvarstående 

15% har svår eller mycket svår synnedsättning. De får då använda sig av alternativa metoder för 

att ta till sig information. De kan använda sig av punktskrift, lyssna på inspelat tal, be någon 

assistera dem med att läsa upp texten eller lyssna till talsyntes (Synskadades Riksförbund, 2013). 

 

2.1.1 Punktskrift 

Punktskrift är uppdelade i celler, där en cell kan vara uppbyggt av upp till sex punkter. 

Kombinationer av punkterna bildar olika tecken. Det finns 63 olika tecken. Då man har en 

punktskriftsskärm kopplad till en dator har cellerna åtta punkter. Antalet möjliga tecken ökas då 

till 255 stycken (Johansson, C, K, 2007). Punktskriftens storlek i Sverige är 6 mm breda och 10 

mm höga (Synskadades Riksförbund, 2014, 29 december). Med båda händernas pekfinger läser 

man punktskrift. En god punktskriftsläsare kan läsa ungefär lika snabbt som man talar 

(Synskadades Riksförbund, 2014, 29 december). 

 

2.1.2 Talsyntes 

Talsyntes är en programvara som omvandlar text till tal. Det används av personer som har svårt 

att läsa text. Användaren får en vald text uppläst för sig. Användaren kan även använda talsyntes 

för att få hjälp med sitt skrivande. Talsyntesen kan informera användaren om felstavade ord och 

bristande sammanhang i texten (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015, 24 november). 
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2.1.3 VoiceOver IOS 

VoiceOver är ett skärmläsarprogram som är integrerad i operativsystemet iOS som finns till tex 

iPhone och iPad. VoiceOver beskriver det som händer på skärmen. Eftersom det är integrerat 

med operativsystemet fungerar det med alla inbyggda program, som t.ex. Safari, Mail, App Store 

och kalender. Användaren kan också skapa etiketter för tredjepartsprogram (Apple, 2015), dvs 

noteringar för vad funktioner och knappar gör för program som inte följer med operativsystemet, 

t.ex. Uppsalas lokaltrafiks (UL) applikation. 

 

VoiceOver hjälper användaren att navigera runt på en iOS-enhet utan att behöva använda sig av 

synen. Det finns olika touch-kommandon som användaren kan använda sig av som skiljer sig 

ifrån vanliga touch-kommandon på enheten. Skillnaden ligger i att de vanliga kommandona 

baseras på vart på skärmen de utförs medan VoiceOver endast agerar på vilket kommando som 

utförts och inte vart (Apple, 2015). 

 

VoiceOver har inbyggt punkttangentbord som stödjer 6 och 8 punkter punktskrift. Med 

punkttangentbordet kan användaren navigera sig, skriva och hitta innehåll i applikationer på iOS-

enheten (Apple, 2015). 

 

Android har en motsvarighet till VoiceOver som heter Google Talkback. Appen har liknande 

funktionalitet som VoiceOver men bedöms vara mindre användarvänligt av Post- och 

telestyrelsen (Post- och telestyrelsen, 2014). 

 

2.2 Kategorier av synnedsättning 

Synskärpa är ett mått på ögats förmåga att urskilja små detaljer. Måttet presenteras som ett 

decimaltal där 1,0 är normal syn. Decimaltalen representerar procentsatser så en person med 

synskärpa 0,5 ser endast 50 % så bra som en person med normal syn. 

 

Synnedsättning kategoriseras med sex undernivåer. Kategorierna går från 0-5 där 0-2 är en viss 

grad synnedsättning och 3-5 är en viss grad blindhet (grov form av synnedsättning). Kategorierna 

är bestämda efter bästa korrektion och att båda ögonen är öppna. Resultaten är procentsatser 

(Socialstyrelsen, 2011). 

 

Socialstyrelsen, 2011 definierar kategorierna och de sammanställs av K. Friðriksdóttir enligt 

följande (Friðriksdóttir, K, 2011): 

● Kategori 0 har lindrig eller ingen synnedsättning 0,3-1,0.  

● Kategori 1 har måttlig synnedsättning 0,1-0,3.  
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● Kategori 2 har svår synnedsättning 0,05-0,1.  

● Kategori 3 har blindhet 0,02-0,05. 

● Kategori 4 har blindhet ljusperception vid 1 meter-0,02.  

● Kategori 5 har blindhet ingen ljusperception. 

 

 

2.2.1 Syntavla 

Syntavla används för att mäta synskärpa. Syntavlan kartlägger ett diagram som används vid 

mätningen. Syntavlans vanligaste användningsområde är hos ögonläkare och sjuksköterskor, då 

de ska mäta synskärpan hos patienten. Vid mätning av synskärpa hos patienter är tavlan placerad 

med ett standardiserat avstånd ifrån patienten. Patienten ska sedan identifiera symbolerna som 

visas på syntavlan. Patienten börjar med att identifiera de största symbolerna och fortsätter sedan 

progressivt nedåt mot mindre symboler. Beroende på hur väl patienten kunde identifiera 

symboler kan synskärpan diagnostiseras (Eye Chart, 2015, 23 juli). 

 

2.3 Orsaker till synnedsättning 

Vissa föds med synnedsättning och andra får det senare i livet. Det finns många olika 

ögonsjukdomar som orsakar synnedsättning (Landstinget i Uppsala län, 2014). Nedan beskrivs 

tre av de vanligaste synsjukdomarna. 

 

2.3.1 Grön starr, Glaukom 

Glaukom är en sjukdom som får nervtrådar i synnerven att långsamt förtvinar. Förtviningen 

resulterar i bortfall av delar av synfältet. Förtviningen sker gradvis och börjar vanligtvis bara 

med ett öga. Det är därför vanligt att man upptäcker sjukdomen sent då det ena ögat kompenserar 

för det andra. Sjukdomen är obotlig men man kan stoppa fortsatt försämring av synen. Det är 

idag oklart vad som orsakar sjukdomen (Landstinget i Uppsala län, 2014). 

 

2.3.2 Grå starr, Katarakt 

Grå starr, katarakt är en ögonsjukdom som påverkar ögats lins vilket bidrar till nedsatt syn. 

Linsen blir grumlig och kan påverka synen på några månader, dock är det vanligast är att det tar 

flera år innan synen blir påverkad (1177 Vårdguiden, 2015). Sjukdomen drabbar oftast äldre 

personer över 65. Operation är den enda behandlingen. Man byter ut den grumliga linsen mot en 

konstgjord lins. (1177 Vårdguiden, 2015).  
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2.3.3 Cerebral synnedsättning 

Cerebral synnedsättning beror på en hjärnskada som kan uppkomma vid födseln. Ungefär hälften 

av synskadade barn i Sverige har cerebral synnedsättning. Cerebral synnedsättning kan bland 

annat leda till låg synskärpa, skelning samt svårighet med att tolka synintryck. Det senare kan 

innebära svårigheter med t.ex. avståndsbedömning samt ansiktsigenkänning. 

Det finns ingen behandling mot cerebral synnedsättning (Cerebral synnedsättning, 2015).  

 

2.4 Vad är en internetbank? 

Det finns många definitioner på vad en internetbank är. Internetbank är en blandning av 

bankärenden och informationsteknologi (Mukhtar, 2015). Det är en internet tjänst som en bank 

erbjuder till en kund. På internetbanken har en kund tillgång till sitt konto. Banken erbjuder flera 

olika tjänster som kunden kan göra på internetbanken, t.ex. transaktioner, betala räkningar och 

tillgång till information angående kontot. En bank kan alltså förmedla tjänster på internet istället 

för att möta kunden fysisk. Alltså behöver banken mindre resurser i form av personal och 

kontorsplats för att hjälpa sina kunder (Mukhtar, 2015). 

 

2.5 Internetbankens historia 

Utvecklingen av internetbankssystem började på 1980-talet och systemen utvecklas fortfarande. 

Då tidens bankers utbud av tjänster skiljer sig stort från dagens utbud av tjänster (Mukhtar, 

2015). Tjänsterna var till en början begränsade. Genom att ringa ett samtal till en terminal eller 

dator kunde man genomföra enkla bankärenden. Lite senare kom möjligheten att göra bank 

ärenden hemifrån med Videotex system (Videotex, 2015, 1 november). Videotex var ett av de 

tidigaste informationssystemen för enskilda slutanvändare. Videtex ger interaktivt innehåll på en 

bildskärm (Videotex, 2015, 1 november). New York var först med att lansera Videotex 

systemen. Banker som Chase Manhattan, Citibank, Manufactures Hanover och Chemical 

använde det systemet (Mukhtar. 2015). Videotex blev aldrig så populärt som väntat. Endast 

skräddarsydda program användes med Videotex och blev begränsad till ett få tal applikationer 

(Videotex, 2015, 1 november). 

 

På senare delen av 1990-talet blev det möjligt för privatpersoner i Sverige att göra bankärenden 

på nätet (Rudblad, J, 1999). Internet gav bankerna stora möjligheter att erbjuda och 

marknadsföra sina tjänster. Först med internetbank i Sverige var Östgötabanken 1996 (Rudblad, 

J, 1999). Endast en månad senare lanserade SEB internetbanken för sina kunder. Efter detta har 

banker lanserat internetbanker succesivt (Rudblad, J, 1999).  
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2.6 Säkerhet hos banktjänster 

Det är viktigt för onlinetjänster och framförallt banktjänster online att man kan säkerställa att 

individen som loggar in på tjänsten är den hen utger sig för att vara. Detta för att hålla kunders 

information och pengar säkra (Online Banking, 2015, 21 oktober). 

 

Det vanligaste sättet att identifiera användare online är genom ett användarnamn med ett 

lösenord (Anders. T. 2010). Detta anses dock inte vara lagom säkert när man talar om 

banktjänster online. Säkrare system behövs för att kunna säkerställa att kunders pengar inte 

försvinner. I stället används olika inloggnings metoder som beskrivs under rubrik 2.8 Inloggning 

på internetbank. (Online Banking, 2015, 21 oktober) 

 

Säkerheten hos mobil och internetbanken är mycket hög och kan t.o.m. anses vara säkrare än ett 

bankkontor. Bankerna är medvetna om det (den höga säkerheten) vilket gör att utmaningen 

ligger i att övertyga kunden om att de erbjudna tjänsterna är säkra. Utan kundens tillit till 

tjänsterna tappar tjänsterna sitt värde (Asphede, Persson, 2015). 

 

Säkerheten på en internettjänst behöver alltså vara proportionerligt till vad som skyddas och dess 

syfte är att försvåra för obehöriga att utge sig för att vara andra användare.  

 

2.7 Användbarhet 

Användbarhet är ett mycket diskuterat begrepp inom ämnet människa-datainteraktion. Det är 

vanligt att IT-projekt som i teorin fyller kraven faller på att de i praktiken är för svåra att använda 

för användarens behov (De Bonte. A., Fletcher. D. 2014).  

 

Användbarhet definieras enligt ISO standarden 9241-11 som: “Den grad i vilken användare i ett 

givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, 

effektivt och för användaren tillfredsställande sätt.” (ISO 9241-11. 1998). 

 

Då en människa ska verka med teknik, s.k. människa-tekniksystem, är det viktigt att 

användbarheten är hög. Exempel på människa-tekniksystem är dator, mobiltelefon eller 

surfplatta. Om människa-tekniksystem har god användarvänlighet ökar trivseln hos användaren. 

God användbarhet är när ett människa-tekniksystem är lätt att använda, lätt att lära och är 

flexibelt. Användaren önskar att på lämplig tid utföra önskad uppgift. Tanke kraften ska vara så 

låg som möjligt hos användaren vid utförande av en uppgift. Vid  god användbarhet skall 
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gränssnittet vara tydligt och självförklarande. En användare uppskattar inte att behöva lägga ner 

mycket tid eller ansträngning för att förstå vad systemet kan utföra (Kristoffersson & Rix, 2014). 

 

2.8 Inloggning på internetbank 

Internetbank är en tjänst som erbjuds av de flesta banker idag. Tjänsten finns tillgänglig på 

Internet och är oftast åtkomstbar dygnet runt, alla dagar på året. 

Eftersom tjänsten är tillgänglig på Internet så är säkerheten av stor vikt. Det finns flera olika 

metoder för att säkerställa att personen som försöker logga in är vem hen utger sig för att vara 

(Online Banking, 2015, 21 oktober) . 

 

Inloggning är inte något som är unikt för internetbank utan det är vanligt förekommande på 

Internet. Internetbank kräver väldigt hög säkerhet då lyckad inloggning ger tillgång till 

användarens pengar och i vissa fall även identifieringstjänster, vilket särskiljer inloggning på 

internetbank ifrån andra inloggningstjänster. 

 

De svenska bankerna använder sig av flera olika system för inloggning på deras internettjänster. 

De tre populäraste är Mobilt BankID, BankID och Bankdosa. Tidigare så använde flera banker 

kodtabeller, men idag är detta sällsynt i Sverige. 

Nedan beskrivs de olika inloggningssystemen som intervjupersonerna i denna rapport har använt 

sig av. 

 

2.8.1 Digipass - SEB 

Digipass är en av SEBs lösningar av inloggning på internetbank, det är en variant av bankdosa. 

En bankdosa används för att identifiera användaren. I fallet Digipass så har användaren har sin 

egen personliga dosa och personliga kod till dosan. Om dosan blir stulen eller försvinner kan 

man avaktivera den med hjälp av banken (SEB, 2015). 

 

Vid användning så startar användaren dosan genom en knapptryckning på dosan, användaren får 

skriva in en pinkod samt en kontrollkod som genereras av bankens hemsida. När pinkod och 

kontrollkod är inmatad korrekt så svarar dosan med en svarskod som användaren matar in på 

bankens hemsida, om svarskoden godkänns så är inloggningen klar. Svarskoden är tillgänglig i 

en viss tid. Svarskoden presenteras på dosans skärm. Om användaren inte hinner skriva in den 

genererade koden på internetbanken försvinner den genererade koden och den går inte att 

använda mer. Den genererade svarskoden är beroende av flera faktorer som tid, 

användarlösenorden och hashfunktion, eftersom att obehöriga personer inte ska ha möjlighet att 
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logga in på internetbanken. Dosan är inte ansluten till internet vilket skyddar den ifrån intrång 

och skadlig kod (Laakso, 2013).  

 

2.8.2 Kortläsare - Nordea och Handelsbanken 

Nordeas och Handelsbankens har olika bankdosor men de påminner mycket om varandra ur 

användarens perspektiv. Lösningen påminner mycket om tidigare beskrivna Digipass. Den 

markanta skillnaden är att dosorna ej är personliga. Användaren har istället ett bankomatkort 

eller ett kort särskilt för inloggning som sätts in i dosan innan inloggning. Användarens kort 

innehåller en digital signatur som används vid inloggning (Laakso, 2013). 

 

2.8.3 Kortläsare som talar - Nordea 

Flera banker i Sverige erbjuder dosor och kortläsare med talfunktion. Nordeas lösning är en 

utbyggnad på deras vanliga kortläsare. Talsyntes är inbyggt i modellen, hörlurar kan kopplas in i 

dosan ifall man vill använda sig av funktionen och volymen kan kontrolleras med en volymratt 

på dosans sida (Nordea, 2015). Dosan fungerar som en vanlig dosa men ger användaren 

möjlighet att få svarskoden uppläst. 

 

2.8.4 Förenklad inloggning Nordea 

Förenklad inloggning är en tjänst som Nordeas internetbank har. Med den inloggningen får 

användaren en begränsad tillgänglighet. Vid inloggningen har användaren tillgång till saldo och 

att göra överföringar mellan egna konton. För att logga in krävs endast personnummer och en 

förvald fyrsiffrig pinkod, man behöver alltså inte använda någon dosa eller liknande. Denna 

inloggningsmetod ses som enklare än andra och därav är överföringar begränsade till endast det 

egna kontot (Nordea, 2015). 

 

2.8.5 BankID 

År 2002 bildas Finansiell ID-Teknik BID AB där majoriteten av de stora bankerna samarbetar. 

En generell infrastruktur för E-legitimationer skulle utvecklas. Denna infrastrukturen skulle 

motsvara myndigheternas och bankernas krav, samt kunna användas av företag och allmänheten. 

År 2003 fick Sverige sin första BankID kund. Under år 2003 är det ca 27000 användare som 

skaffar BankID. Då är det inte många i Sverige som vet vad BankID är för något. År 2007 

gjordes en undersökning angående kännedomen om BankID och elektronisk underskrift. På den 

undersökningen visades att 95 % vet vad det är. År 2009 börjar inloggning till internetbanken 

med BankID dominera. Handelsbanken och Skandiabanken har implementerat 
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inloggningsfunktionen med BankID. Flera banker har anslutit sig till samarbetet i efterhand, t.ex. 

Swedbank och Sparbanken Syd, men det dröjer ännu innan de banken implementerar 

inloggningsfunktionen med BankID (BankID, 2015). 

 

BankID är en elektronisk identifieringsmetod, alltså en legitimation. BankID innehåller en 

krypteringsnyckel med namn, personligt ID, giltighetsdatum, serienummer och digital signatur 

för CA (Certification Authority, certifikatutfärdare). BankID är det mest använda elektroniska id 

i Sverige (Laakso, 2013). 

 

Identifieringen med BankID kan användas med fil, mobilt och kort. Identifiering med fil innebär 

att programvaran till BankID måste installeras på kundens dator. Användaren kan då identifiera 

sig på just den dator som mjukvaran är installerad på. Det samma gäller för Mobilt BankID. Då 

måste kunden installera BankID applikation för att identifiera sig. Appen är beroende av 

hårdvaran, vilket betyder att kunden endast kan identifiera sig på den smartphone eller surfplatta 

som applikationen är installerad på. BankID för kort kräver installerad mjukvara samt en 

kortläsare (Laakso, 2013). 

 

BankID finns även för mobil och surfplatta, det kallas för Mobilt BankID. Användaren kan 

endast ha BankID installerat på en smartphone eller surfplatta per person. Mobilt BankID låter 

användaren validera sig mot tjänsteleverantörens server med ett lösenord som skrivs in på 

användarens mobiltelefon (Swedbank, 2015). 

 

2.8.6 Fingeravtryck 

Fingeravtryck är en biometrisk autentisering (Laakso, 2013). En fingeravtrycksscanner scannar 

ett finger och jämför fingrets karaktärsdrag med lagrade fingeravtryck. Om fingrets 

karaktärsdrag går att jämföra med något av de lagrade fingeravtryck, får användaren tillgång till 

t.ex. internetbank (Laakso, 2013).  

 

En fingeravläsare kan delas upp i flera olika delar. En sensor som scannar efter fingeravtryck. 

Sensorns insamlade data lagras i en databas (Fatima, 2011). En extraktor som konverterar 

sensorns lagrade data till en matematisk modell. Med den modellen kan en applikation jämföra 

olika modeller med varandra och besluta om det är en “match” eller inte (Fatima, 2011).  

 

Fingeravtrycks inloggning är idag vanligt på nya mobiltelefoner. Det är en teknologi som är ny 

jämfört med övriga inloggningsmetoder som nämns i denna uppsats (Apple, 2015).  
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I Sverige så är det bara banken Nordea som erbjuder inloggning på deras internetbank med 

fingeravtrycksavläsning. Man kan bara logga in och använda internetbanken via deras 

applikation och då krävs det en iPhone med fingeravtrycksavläsare (Nordea, 2015).  
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3 Metod 
Uppsatsen genomfördes med kvalitativa intervjuer med fyra synskadade personer. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades i efterhand. Transkriptionen summerades sedan och analyserades 

därefter. Under intervjuerna så gjordes även observationer. 

 

3.1 Val av metod 

Valet av datainsamlingsmetod var kvalitativa intervjuer. Enkätstudie var något som övervägdes 

men som tillslut ansågs inte passa uppsatsen då varje person vi intervjuade hade olika grader av 

synnedsättning samt hade olika bankinloggningssystem. Det skulle ha varit svårt att formulera en 

enkät med lika bra täckning som kvalitativa intervjuer erbjuder. Antalet intervjuade (4 stycken) 

gjorde även kvalitativa intervjuer praktiskt möjligt i linje med uppsatsens tidsplan. En 

intervjustudie gav också möjligheten att observera respondenterna vilket gav en inblick i hur det 

går till när synskadade personer loggar in på en internetbank (Oates, 2006). 

 

3.2 Forskningsparadigm 

Forskingsparadigmen som valdes för uppsatsen är den interpretativa paradigmen. Den 

interpretativa paradigmen undersöker utifrån en social kontext. Till skillnad från positivistisk 

forskning erkänns subjektiva världsbilder och att man som forskare aldrig kan vara helt opartisk 

(Oates, 2006).  

 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Kvalitativa intervjuer är den metod som valdes för datainsamling. Intervjuerna spelades in och 

analyserades med vald metod under kapitel 3.4. 

 

Eftersom semi-strukturerade intervjuer gjordes kunde intervjuerna styras utifrån intresse och 

respondentens kunskapsområden (Oates 2006). Även frågor som inte var planerade men 

relevanta ställdes efter behov.  

 

Intervjuerna spelades de in. Inspelning valdes för att få med varje ord av intervjun. Med en 

inspelad intervju kan även alla som jobbar med undersökningen lyssna på inspelningen, vilket 

ger en högre validitet till transkriberingen (Oates, 2006). Anteckningar under intervjuerna 

gjordes även för att underlätta transkriberingen. Video inspelning vid intervjuerna kunde också 

ha används, men av praktiska skäl var det inte genomförbart. Video inspelning kan fånga icke 
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verbal information (Oates, 2006), vilket skulle ha varit bra vid demonstrationen av inloggningen 

hos de intervjuade.  

 

Metoden valdes i syfte att får en inblick i hur de synskadade upplever inloggningssystem till 

internetbank. Vi ville även se hur deras hjälpmedel fungerar. 

 

3.4 Intervjufrågorna 

Intervjufrågorna togs fram i syfte att ha en grund för intervjuerna. Frågorna är inspirerade av 

tidigare intervjufrågor i liknande undersökningar. Webbhjälpmedel för synskadade (Holm. J. 

Tenhunen. K. 2002) samt Nyttan av webbtjänster (Berglund. E, Johansson. S. 2002) är de 

huvudsakliga källorna för inspiration, båda uppsatserna undersöker webbhjälpmedel för 

synskadade och har intervjufrågorna som använts i respektive undersökning som bilagor. 

 

3.5 Urvalsgrupp för interjuver 

För att genomföra studien behövdes kontakt med synskadade som har använt sig av internetbank. 

Vi tog kontakt med Synskadades Riksförbunds distriktförening för Uppsala län och de hjälpte 

oss komma i kontakt med synskadade personer. 

 

3.6 Metodik för data analys 

Efter att samtliga intervjuer genomförts transkriberades inspelningarna. Allt som spelats in under 

intervjuerna skrevs ner i ett dokument. Från det dokumentet togs det viktigaste som sades fram. 

Utifrån detta gjordes en brödtext som sedan lades in i uppsatsen under kapittel 4. 

Intervjupersonernas åsikter om de olika inloggningssystemen jämfördes med varandra.  

 

En kvalitativ analys lämpar sig bra till denna undersökning då insamlingsmaterialet är 

varierande. Insamlingsmaterialet går t.ex. inte att jämföras med siffror, vilket gör att kvalitativ 

analys passar sig bra. Med en kvalitativ analys kan alternativa slutsatser tas vilket är nödvändigt i 

denna undersökning (Oates 2006). 

 

Materialet samlades in för kategorisering. Datan analyserades sedan efter mönster och teman 

enligt instruktioner från Oates bok Researching Information Systems and Computing (Oates 

2006). Analysen gjordes från en objektiv synvinkel. D.v.s. det fanns inte förbestämd teori om hur 

dagens inloggningssystem är anpassade för synskadade.  
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4 Resultat 
Här presenteras en sammanfattning av de intervjuer som genomförts. Namnen som används är 

inte respondenternas riktiga namn. 

 

4.1 Intervju med Erik 

Erik är i sextioårsåldern och är bosatt i Uppsala. Han är helt blind på ett öga och kan se svagt 

med det andra ögat (0,02 i synskärpa). Enligt Socialstyrelsens definition är Erik synskada av 

kategori 3, blindhet. Han har grönstarr och glaukom. Han har inte varit synskadad hela livet, utan 

han har insjuknat i ögonsjukdomarna i senare ålder. Han körde t.ex. bil för 15 år sedan. 

 

Erik är kund hos Nordea. Han använder sig av internetbanktjänsterna ca 1-2 gånger i månaden, 

då han ska betala sina räkningar. Vid inloggningen till internetbanken använder han sig av dosa 

med talfunktion. Det är det enda systemet han har testat och det är det enda systemet han har 

blivit erbjuden. Vid inloggning knappar Erik in sin personliga kod på dosan, sedan läser dosan 

upp en genererad kod som läses upp med hjälp av talsyntes eftersom han inte kan se siffrorna på 

dosan. Han tycker att talsyntesen läser upp texten klart och tydligt. Det kan förekomma att han 

inte hinner höra vad talsyntesen säger, då finns det en knapp för att återupprepa siffrorna. För att 

orientera sig på dosans knappar är knapp 5 markerad med en upphöjning. Han tycker att 

knapparna på dosan sitter tillgängligt.  

 

Erik tycker det känns säkert att logga in. Han loggar in hemma då det är passligt för honom. Han 

behöver ingen assistans vid inloggning. Ibland händer det att han inte hinner logga in under utsatt 

tid för inloggning (4 minuter). Det är inget som frustrerar Erik. Han tycker över lag att 

inloggningsprocessen inte är anpassat för synnedsatta personer, men han väljer ändå att logga in 

på internetbanken före att gå till ett bankkontor eftersom han tycker att det är besvärligt att gå till 

banken.  

 

Om framtiden är Erik positiv. Han tror att systemen för inloggning kommer utvecklas och att det 

kommer bli mindre omständligt att logga in. Vid frågan om fingeravläsning vid inloggning blev 

Erik skeptisk. Han tror inte att fingeravläsare är ett bra alternativ för synnedsatta personer vid 

inloggning. Han har använd en Iphone tidigare men kunde aldrig använda den då de var stora 

problem med användningen av touchskärm. Erik menar att touch system över lag är dåligt för 

blinda och synskadade.  Han tror att om det blir vanligare med fingeravläsare så behöver det 

utvecklas något parallellt för blinda och synskadade.  
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4.2 Intervju med Karl 

Karl är 59 år gammal och bor i Uppsala. Han har inte alltid varit synskadad utan diagnostiserades 

med grön starr (glaukom) 1994. När Karl diagnostiserades så konstaterades att mycket av 

synfältet redan hade försvunnit. Han gjorde en operation mot grön starr men trots det så har 

synen fortsatt att successivt försämrats. Idag kan Karl endast se de översta bokstäverna på en 

syntavla. Han kategoriseras under punk 2 i listan för synnedsättning. 

 

Karl är kund hos Handelsbanken. Han loggar in oregelbundet, men uppskattade sig logga in 5-6 

gånger i månaden. Han använder sig av handelsbankens dosa för inloggning och har ett kort till 

dosan som låter honom använda den som ett BankID. Det är det enda system Karl har använt. 

 

Tillvägagångs sättet vid inloggning börjar Karl med att öppna inloggningssidan som han har 

sparat som ett bokmärke på skrivbordet. Sedan kopplar han in dosan i datorn med en USB sladd. 

Karl lägger in kortet i dosan och slår in sin personliga kod på dosan. Dosan har en förhöjning på 

knapp fem. Men hjälp av den knappen kan han sedan orientera sig till övriga knappar. Karl 

tycker knapparna sitter lättillgängligt Han behöver inte läsa av siffror från dosan utan endast 

knappa in sin personliga kod.  

 

Karl använder sig av talsyntes programmet Supernova, men det programmet behöver inte 

användas vid just inloggningssidan. Karl har memorerat var på hemsidan de olika funktionerna 

och formulären ligger. Han tycker inte hemsidorna över lag är anpassade för personer med 

synnedsättning. 

 

Valet av inloggningssystem var främst att Karl ville ha BankID. Nu kan han logga in på flera 

tjänster som arbetsförmedlingen, läkemedelssidor och andra sidor med verifiering av BankID. 

Det tycker Karl var en bra sak. Han blev också rekommenderad detta inloggningssystem från 

banken.  

 

Karl känner sig säker vid inloggningen till internetbanken. Han behöver ingen assistans vilket är 

viktigt för honom. Det händer ibland att han misslyckas med inloggningen men han kan då göra 

om inloggningen tills han kommer in. Det har hänt att han har känt frustation vid inloggning men 

aldrig så mycket att han måste lämna datorn. Han har alltid lyckats med inloggningen till sist. 

Han upplever inte heller att det tar lång tid att eller är omständligt att logga in.  

 

Karl upplever inte att inloggningssystemet som helhet är anpassat för personer med 

synnedsättning. Han tycker inte varken dosan eller hemsidan är anpassad, men talsyntesen är 
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anpassad. Han tycker det skulle vara hjälpsamt om hemsidorna skulle kommunicera bättre om 

hemsidan kan hantera talsyntes eller inte. Karl tycker också det är bra när hemsidor har inbyggda 

talsyntes, de fungerar bättre. 

 

Karl tycker det är relativt enkelt att göra sina bankärenden hemma, därför går inte han till ett 

kontor. Han tycker också det är omständligt att ta sig till ett bankkontor. 

 

Om framtiden tror Karl att det kommer bli mycket enklare att verifiera sig. Karl tror att 

fingeravtryck skulle vara en bra lösning vid verifiering om det är ett säkert tillvägagångssätt. Han 

tror det skulle vara mer användarvänligt tidsmässigt och bekvämare för personer med 

synnedsättning. Karl använder en Iphone med fingeravtrycksläsare. Han tycker den fungerar bra. 

Karl har inte skaffat ett mobilt BankID. Just nu känns det osäkert och han känner inte att han har 

något behov av att göra bankärenden på mobilen. Karl tror ändå att det är något han kommer 

göra i framtiden. 

 

4.3 Intervju med Anna 

Anna är 55 år gammal och bor i Uppsala. Hon har varit synskadad hela sitt liv. Anna föddes för 

tidigt och fick för lite syre vid födseln, vilket påverkade hennes synfält. Hon beskrev sig se i 

tunnelseende vilket betyder att hon måste fokusera starkt med blicken för att läsa något, och då 

endast en eller två bokstäver åt gången. Socialstyrelsen definierar ett synfält ej större än 10 % 

som kategori 3, blindhet.  

 

Anna är kund hos Nordea, men på jobbet använder hon SEB. Anna har dosa för både Nordea och 

SEB. Vid inloggning med Nordea använder hon sitt Visa kort och vid inloggning med SEB 

använder hon endast dosan. Hon loggar in ca 10 gånger i månaden. Hon loggar in när hon får 

fakturor att betala.  

 

Anna beskrev inloggningen som en relativt enkel process. Hon gick in på bankens hemsida och 

väljer inloggning. Hon fyller i inloggningsformuläret och sedan knappar in den genererade koden 

från dosan. Hon har inte begrundat valet av inloggningssystem utan hon har använt det som hon 

har blivit erbjuden av bankerna. Anna ser inte några nackdelar med inloggningssystemet som 

helhet utan det fungerar bra. Det som kan vara ett problem är när hemsidan uppdateras och 

funktioner på sidan har flyttats eller ändras. Då kan hon behöva få hjälp för att orientera sig. 
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Anna behöver ingen assistans vid inloggning till internetbanken. Hon kan se vilka tal som 

genereras på dosorna. Hon memorerar ett antal nummer i taget som hon sedan fyller in i 

formuläret på internetbanken. Det händer ibland att hon misslyckas med inloggning. Den 

vanligaste orsaken till misslyckad inloggning är att hon inte har memorerat talen eftersom det är 

relativt ansträngande att memorera siffror. Men hon anser det inte vara frustrerande eller ta lång 

tid att logga in.  

 

Knapparna på dosorna ligger tillgängligt tycker Anna. Färgschemat på de dosor hon har testat 

skiljer sig åt. Den ena dosan är grå med mörka knappar vilket är en dålig kontrast enligt Anna. 

Medan den andra dosan med färggranna knappar har bättre kontrast. Hon tycker inte det är 

nödvändigt för henne att det är bra kontrast men hon konstaterade att god kontrast gör skillnad 

för de som ser sämre. 

 

Anna föredrar att logga in på internetbanken än att besöka ett bankkontor för att göra 

bankärenden. Hon tycker det går smidigare att logga in på en internetbank och hon känner att 

hon har bättre kontroll över sin ekonomi när hon kan använda internetbankens funktioner själv, 

som t.ex. lägga slutdatum för betalningsfakturor. Hon får en översikt över sin ekonomi som hon 

inte kan få då hon går till ett bankkontor.  

 

Anna var skeptisk till tanken att logga in med fingeravtryck. Hon har dålig erfarenhet av att 

använda touch-baserad teknik. Om de synskadade skulle få bra instruktioner kanske det skulle 

fungera sade Anna.  

 

Om Framtiden tror Anna att hemsidor över lag kommer vara mera formbara. Användaren 

kommer att kunna ändra hemsidan så att den ser ut som hen vill, tror Anna. Skräddarsydda 

talfunktioner och ändra formatet enkelt på textstorleken sade Anna.  

 

4.4 Intervju med Anders 

Anders är 39 år gammal och jobbar för synskadades riksförbund, han pendlar till jobbet varje 

dag. Anders har varit blind hela sitt liv och aldrig sett ljus. Enligt Socialstyrelsen definition har 

Anders synskada på kategori 5, blindhet utan ljusperception. Han föddes för tidigt vilket har 

orsakat blindheten. 

 

Anders är kund hos Nordea. Han loggar in på internetbanken ungefär varannan dag. Han 

använder sig av Mobilt BankID, vilket fungerar bra enligt honom. Anders har testat flera 
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inloggningssystem. Mobilt BankID, Nordeas tal-dosa, förenklad inloggning och även 

kodtabeller. Idag använder Anders främst Mobilt BankID. Men det händer att han loggar in med 

förenklad inloggning. Han har även en tal-dosa, men den har han som reserv.  

 

Anders använder sig av en Iphone. För att navigera sig på Iphonen använder Anders VoiceOver. 

Han tycker det går smidigt att logga in på internetbanken på iPhonen. Han anser dock att tal-

dosorna fungerar också bra men använder den inte, eftersom han då måste ha med sig dosan 

överallt och måste byta hörsnäckor vid inloggningen vilket är en ansträngning. 

 

Anders ser inte nackdelar med Mobilt BankID. Det känns även säkert vid inloggningen. Han kan 

släcka skärmen vid inloggning så att ingen kan se hans kod och han kan använda hörsnäckor så 

att ingen hör vad VoiceOver säger. Anders kan känna frustation då han märker att utvecklarna 

inte har tänk på de synskadade. Men just nu fungerar det bra med inloggningen på Mobilt 

BankID. 

 

Angående vanligt BankID så är inte det så smidigt i jämförelse med Mobilt BankID, sade 

Anders. Han menar att installationen av BankID på en dator är relativt svårt för en synskadad. 

 

Anders har dålig tillgänglighet till ett bankkontor. Han ser inte ett bankkontor som ett alternativ 

vid användning av banktjänster. För att få tillgång till ett kontor behöver han färdtjänst. Han 

anser det vara mycket smidigare att logga in på internetbanken. Där har han en översikt över sitt 

saldo, transaktioner och fakturor som han inte skulle ha på ett bankkontor.  

 

Angående framtiden är Anders positivt inställd till fingeravtryck. Han tycker det skulle gå 

snabbare och vara mer användarvänligt att logga in med fingeravtryck till internetbanken. 

Anders skulle känna sig säker med fingeravtryck som inloggning till internetbanken. Han känner 

viss oro ifall hans fingeravtryck skulle delas och spridas på nätet, eftersom han inte kan byta ut 

sitt finger. Men han tror att det kommer bli en lösning på det problemet.  
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5 Analys 
I detta avsnitt så analyseras den data som samlats och presenteras i avsnitt 4.  

 

5.1 Intervjuperson och synskada 

Intervjupersonerna som deltog i studien hade olika synskador där hälften av deltagarna har varit 

blinda sedan födseln och andra hälften har fått Grönstarr senare i livet och därigenom fått 

försämrad synförmåga.  

 

Den yngsta deltagaren i studien var 39 och var också den som både hade testat flest system och i 

dagsläget använde det modernaste systemet. Den näst yngsta var 55 år och var betydligt mer 

skeptisk för de nyare lösningarna som till exempel Mobilt BankID. Detta kan stärka teorin att 

yngre har lättare att lära ny teknik än äldre (Atkin, D. J., Jeffres, L. W., Neuendorf, K., 1998).  

Det säger dock inget om hur synskadade tar till sig teknik.   

 

5.2 Lösningar 

De svenska bankerna som nämnts i studien har alla olika lösningar för inloggning även om 

systemen liknar varandra mycket. Intervjupersonerna är eniga om att det systemet de själva 

använder för inloggning är tillräckligt bra för syfte, dvs de anses av användarna vara 

användarvänligat. Endast en intervjuperson uppgav att han ibland kände frustration under 

inloggningsmomentet.  

 

Det system som väckte frustration var Nordeas tal dosa. Användaren har 4 minuter på sig att 

logga in och det kan vara svårt att lyssna på svarskoden samtidigt som man skriver in den på 

datorn. Särskilt när man inte kan stoppa uppspelningen eller spola tillbaka den. Missas en siffra 

så måste man spela upp hela sifferserien igen. Detta anser vi vara en onödigt komplicerad 

lösning. Detta är ett tydligt exempel på där användarvänlighet försvinner för att ge plats till 

säkerhetslösningen. 

 

Nordeas tal dosa är en utbyggnad på den vanliga dosan. Den har alltså kvar skärmen som visar 

svarskoden för användaren. Detta kan vara känsligt då en utomstående kan se koden medan den 

synskadade genomför inloggningen. 

 

Mobilt BankID ansågs vara anpassat för synskadade och blinda. Det är anpassat i kodningen så 

att den blinda personen kunde orientera sig runt på applikationen med VoiceOver. Det var dock 

delade meningar angående Mobilt BankID för de som inte hade använt det. Av de som inte hade 



25 

 

använt det var två av de intervjuade skeptiska till touch systemet, vilket inkluderar Mobilt 

BankID. En av de intervjuade som inte hade Mobilt BankID var positiv. Den personen använde 

en iPhone, men kände att hen inte behövde göra bankärenden på mobilen, men kunde se sig själv 

använda det i framtiden. 

 

Samtliga intervjuade upplevde att inloggningen kändes säker. Ingen av de intervjuade behövde 

någon assistans vid inloggningen vilket är en betydande faktor för säkerheten. Två av de 

intervjuade loggade endast in hemma. En loggade in hemma eller på jobbet och en loggade in 

oberoende av plats.  

 

5.3 Val av system 

Valet av inloggningssystem för de intervjuade visade sig i de flesta fallen ej vara ett aktivt val, 

användaren hade tagit det första systemet som banken erbjudit hen. Tre av de intervjuade kunde 

inte förklara varför de valt de system de använder idag, utan de har valt det system som de blev 

erbjudna från banken. De hade hört talas om de olika banksystemen, men inte testat dem. En av 

de intervjuade hade testat flera olika system och använde det senaste systemet (Mobilt BankID). 

Han var även yngst (39 år gammal) och var mest synnedsatt av de vi intervjuade (kategori 5 på 

kategorier för synnedsättning).  

 

Samtliga som intervjuades hade ett fungerade inloggningssystem. Alla tyckte att inloggningen 

var en relativt enkel process. Antalet inloggningar per månad varierade från 1-2 gånger per 

månad till varannan dag. Den personen med äldst inloggningssystem (Nordeas tal dosa) loggade 

in minst gånger per månad, och den med det nyaste inloggningssystem loggade in flest gånger i 

månaden (Mobilt BankID). Detta kan styrka att nyare inloggningssystem ger en större 

tillgänglighet till användaren, eller att respondenten med störst behov av tillgång till internetbank 

aktivt valde Mobilt BankID som inloggningstjänst. 

 

Ingen av de intervjuade ansåg att bankärenden var enklare att göra på ett bankkontor. Alla 

bedömde det vara mer tillgängligt att göra sina bankärenden på internetbanken. Två av de 

intervjuade nämnde att de behöver färdtjänst för att ha tillgång till ett bankkontor, vilket gör att 

de inte ser ett bankkontor som något alternativ vid användning av banktjänster. En av de 

intervjuade går förbi ett bankkontor varje dag men anser sig hellre göra bankärenden på 

internetbanken. 
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5.4 Fingeravtryck 

Hälften av intervjupersonerna uttryckte sig positivt på frågan “Tror du att inloggning med 

fingeravtryck skulle vara användarvänligt för personer med synnedsättning?”.  

En intervjuperson visade stort intresse för fingeravtrycks tekniker och såg fram emot att från 

testa Nordeas lösning på sin iPhone. En annan intervjuperson trodde det skulle öka 

tillgängligheten för synskadade ven om hen var skeptisk till touchteknik i övrigt.  

Övriga intervjupersoner trodde inte att fingeravtrycksavläsning skulle öka tillgängligheten för 

synskadade. Dels för att de var skeptiska till touch-teknik men också för att de var oroliga för 

säkerheten samt tillgängligheten, “Vad händer om man skadar sig i fingret? Kan man inte längre 

logga in då?” är ett citat från respondenten Anna.  

  

 
  



27 

 

6 Slutsats 
Uppsatsens frågeställning är: Vad gör säkra inloggningssystem användarvänliga för människor 

med synnedsättningar? 

 

Det fanns ett brett utbud av system tillgängliga för synskadade att använda sig av vid inloggning. 

Gemensamt för systemen var att de lät användaren använda känsel och/eller hörsel istället för 

synen för att navigera inloggning. Vilket system som användaren tyckte var bra varierade, 

mycket beroende på vilket sinne användaren föredrog att huvudsakligen använda. 

 

En majoritet av respondenterna föredrog knappar medan en mindre del tyckte att en smartphones 

blanka yta fungerade bra så länge hen fick respons i form av ljud eller vibrationer.  

 

Inloggningssystemen med dosor ger användaren ett tidsfönster för varje inloggning av 

säkerhetsskäl. Detta kan bli problematiskt för en person med synnedsättning, då det kan ta längre 

tid att logga in än för en användare med fullgodsyn. Dosan med talsyntes läser upp hela 

svarskoden varje gång man ber om den, det kan vara svårt att minnas en lång rad med siffror för 

att dubbelkolla ifall man skrivit fel, särskilt under tidspress. Ett förlängt tidsfönster, en talsyntes 

som kan läsa upp enskilda siffror eller kortare svarskoder hade varit en bra lösning.  

 

För personer som inte kan läsa text så är det viktigt med talsyntes, annars så kan systemet inte 

användas av den synskadade.  

 

Respondenterna hade delad uppfattning om huruvida fingerprint hade fungerat bra för dem. Den 

huvudsakliga kritiken mot systemet var att respondenten inte vill ha en touch lösning. En 

fingerprint-lösning med knappar och en scanner med bra respons för känseln tror vi hade fått en 

bra mottagning av samtliga intervjuade. 

 

Viktigt att tänka på vid anpassning för synskadade är att de är individer med olika behov och att 

de därav föredrar olika system. De navigerar sig via känsel och hörsel och det är här fokus bör 

ligga.  
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7 Diskussion 
Det var en lärorik upplevelse att träffa och diskutera inloggningssystem med synskadade och 

blinda. Vi fick en bättre förståelse av vilka problem synnedsatta personer har vid inloggning till 

internetbank. Under intervjuerna fick vi en känsla av att de kunde göra en inloggning till 

internetbanken, men att de oftast inte var helt upplysta om vilka system som finns och vilket 

system som skulle passa dem bäst. Vi insåg också hur viktig det är med god tillgänglighet till 

internetbank för de synnedsatta, då bankkontor inte är så tillgängliga för en person med 

synnedsättning. 

 

Den första tiden av arbetet hade vi svårt att hitta personer att intervjua, vilket är orsaken till att 

antalet intervjuade är färre än vi önskat. Vi fick en intervju via Synskadades riksförbund. Via den 

person vi intervjuade fick vi kontakt med några personer till som ställde upp på att bli 

intervjuade. Vi tror att det hade varit intressant att träffa 1-2 personer till för få en större inblick i 

hur det är för de synnedsatta personerna vid inloggning till internetbanken. Det hade varit 

givande att träffa en person till som använder Mobilt BankID som inte är blind för att se om 

kontraster på applikationen har någon betydelse.  

 

I efterhand så känner vi att det hade varit givande att även intervjua synskadade som ej använder 

sig av internetbank. Varför väljer de att inte använda internetbank och vad kan få dem att börja, 

hade varit intressanta frågor att besvara. I vår avgränsning så valde vi att anta att respondenten 

kunde navigera bankens websida och starta inloggningsmomentet. Denna avgränsning sållar ut 

individer som antagligen inte använder internetbank och som vi tror skulle vara intressanta att 

intervjua i en mer omfattande undersökning. 

 

Vi tror att den generella åldern hos de intervjuade kan ha påverkat resultatet på uppsatsen då 

åldern var generellt hög. Vi tror det generellt är vanligare för yngre synskadade att använda 

smartphones vilket vi tror skulle ha resulterat i att touch-tekniken skulle vara ett mindre hinder 

för de synskadade.  

 

Intervjuerna fungerade väl. Vi hade förberett frågor, men vi ställde även frågor som vi blev att 

fundera på under intervjuerna. Dessutom var det vissa frågor som inte frågades, om de inte 

kändes relevanta för just den vi intervjuade. Ju fler intervjuer vi gjorde desto bättre blev vi på att 

ställa relevanta frågor.  

 

Det vore intressant att se hur banker tilldelar inloggningssystem till sina kunder. Om ålder eller 

tidigare erfarenhet har någon betydelse vid rekommendation av inloggningssystem. De 
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intervjuade hade olika inloggningssystem och det kan bero på flera olika saker som tidpunkt vid 

anskaffning och de olika bankers utbud. Men vi har ingen direkt förklaring till de specifika valen 

av inloggningssystem till de intervjuade från bankerna.  

 

Syftet med ett bank-inloggningssystem är att säkerställa att banktjänsten är säker. Banktjänsten 

måste dock samtidigt vara användbar för användaren. Säkerhet och användbarhet står dock i flera 

fall i motsats till varandra. Vi har i denna uppsats inte undersökt säkerheten på de olika systemen 

men det vore intressant att se skillnaden dem emellan. Bankerna har tydligt gjort en övervägning 

mellan säkerhet och användbarhet när de utvecklat de olika systemen men när det kommer till 

personer med speciella behov så skiljer sig behoven. Vi kan se i denna uppsats att användarnas 

upplevelse skiljer sig beroende på vilket system de använder och detta mycket pga. deras 

handikapp.   

 

De intervjuade var relativt nöjda med de system de använde, men kände samtidigt att det kan bli 

ännu bättre. Innan arbetet hade vi aldrig träffat en person med synnedsättning, så vi hade ingen 

aning om hur de loggade in på en internetbank. Vi blev imponerade under intervjuerna av hur 

duktiga respondenterna var på att använda inloggningssystemen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor 

Berätta lite om din synskada! (Hur pass synskadad är du etc., har du alltid varit 

synskadad?) 

 

Vilken bank har du? 

 

Hur ofta loggar du in på internetbanken? 

Vilka inloggningssystem har du provat? 

Vilket inloggningssystem använder du nu? 

Varför valde du just de inloggningssystemen? 

Vilka fördelar ser du med det inloggningssystem? 

Vilka nackdelar ser du med det inloggningssystem? 

 

Får du assistans med inloggningen? 

Händer det att du misslyckas med inloggningen? 

Känner du ibland frustration när du försöker logga in? 

Är det omständligt/tar lång tid att logga in? 

Upplever du att inloggningsfunktionen är anpassad för synskadade personer? 

Vilket skärmläsarprogram använder du? 

Har du använt flera andra skärmläsarprogram? I så fall kan du nämna något som du tyckte var 

mindre användarvänligt? Vilket fungerar bäst? 

 

  

Varför använder du internetbank? 

Är det något som hindrar dig från att använda internetbanken? 

Har du möjlighet att använda kontor? 

 

Dosa 

Tycker du att knapparna sitter bra/lättillgängligt? 

Kan du läsa texten på den? 

Funkar talfunktionen bra? 

Varför använder du Dosa? 
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Bank-ID 

Var det lätt att installera? 

Är det enkelt att logga in? 

Är designen bra anpassad för synnedsatta på inloggningssidan? 

Är färgschemat bra? 

Är talfunktionen bra? 

Kan du läsa texten? 

Vad använder du för dator? 

Varför använder du Bank-ID? 

 

Mobilt Bank-ID 

Vad använder du för mobiltelefon? 

Är applikationens färgschema bra? 

Är talfunktionen bra? 

Varför använder du Mobilt Bank-ID? 

 

Tror du att inloggning med fingeravtryck skulle vara användarvänligt för personer med 

synnedsättning? 

Mer användarvänligt än nuvarande system? I så fall varför? 

Skulle du känna dig säker med fingeravtrycks inloggning? 

 

Vad har du för framtidsvisioner? Hur tror du inloggningen kommer ske i framtiden? 

Har du några övriga tankar som vi ej täckt? 


