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Bakgrund  
I projektet DigiSen har en arbetsgrupp arbetat med banktjänster som tema. 

Gruppen har bestått av medlemmar i PRO och tillgänglighets- och 

användbarhetsexperter från Begripsam. Tillsammans har vi diskuterat vad 

det är som gör banktjänster svåra och hur de borde vara utformade. I flera 

steg har vi sedan skissat på hur en enkel bankapplikation borde se ut.  

I arbetsgruppen har det medverkat flera personer som under sitt yrkesliv 

arbetat med banktjänster och rent av varit med och startat en ny bank. I 

gruppen har också funnits personer som är verksamma inom PRO med att 

hjälpa medlemmar att komma i gång med banktjänster, göra betalningar 

över nätet och liknande. Arbetet har skett med så kallad samskapande 

metodik. Vi har genomfört möten online via Zoom och löpande 

dokumenterat vårt arbete via Miro. I denna rapport sammanfattar vi vårt 

resultat. 

Digitaliseringens effekter  
Banktjänster var bland de första som digitaliserades och innan dess så hade 

de förändrats på så sätt att man kunde skapa betalordrar och lägga i 

kuvert. I den ursprungliga betaltjänsten fick vi gå till banken och vänta på 

vår tur. När vi kom fram kunde vi lämna över våra räkningar, så blev de 

betalda av en professionell banktjänsteman. Under lång tid har dessa 

betalsätt funnits parallellt och den som ville kunde länge hålla fast vid de 

gamla betalsätten, även om bankerna stegvis har gjort dessa dyrare. Detta 

blir svårare och svårare. Bankkontoren försvinner, de vill inte ha oss i sina 

kontor för att betala räkningar. Den långsiktiga trenden är att de digitala 

tjänsterna tar över.  

En överflyttning av arbete, ansvar och konsekvenser 
När bankerna digitaliserade sina tjänster skedde något som vi kanske inte 

har pratat om så mycket. Det är en överflyttning av vem som gör jobbet, 

vem som tar ansvar för att det blir rätt och vem som får stå för 

konsekvenserna om något blir fel. På den tiden då vi kunde ta räkningarna i 

handen och ställa oss i kö på banken eller när vi stoppade en bunt 

räkningar i ett kuvert och undertecknade en betalningsorder så sköttes det 
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konkreta arbetet av en professionell person på banken. Om den personen 

gjorde fel så ansvarade banken för det och individen hölls skadeslös. 

 

Det som har hänt i och med att vi har börjat använda internetbanker och 

appar är att detta ansvar har flyttats över från den professionella bank-

personen till den inte alltid lika kompetenta bank-kunden. Som kunder har 

vi till och med fått ärva bankerna så kallade OCR-system där vi ska mata in 

ett stort antal siffor i rätt ordning. Ingen hade ju uppfunnit den lösningen 

om uppgiften från början hade varit att vem som helst ska kunna göra en 

betalning. 

Att vi som bank-kunder inte är lika duktiga som personalen visar sig genom 

att vi gör fler fel och att det tar längre tid att genomföra en betalning. 

När något blir fel är det dessutom verkligen vårt fel. Om en betalning går 

till fel mottagare så får vi reda ut det själva. Om vi betalar för lite kan vi få 

extra kostnader i form av påminnelseavgifter.  

På den tiden då vi gick till banken och betalade så kunde vi i ett samtal reda 

ut eventuella missförstånd och om man i efterhand upptäckte att banken 

gjort något fel kunde vi gå tillbaka och få detta utrett. När vi sitter med 

våra digitala betalningar är vi ensamma. Eller så kan vi i bästa fall få kontakt 

med en support hos banken, som ibland kan hjälpa till. Men här tar också 

många hjälp av anhöriga och det är ganska vanligt inom PRO att 

medlemmar säger att de helt har lämnat över betalningarna till en partner. 

Detta skapar en mycket stor risk. Om partnern är den som där först kan 

man hamna i en situation där man inte har en aning om hur betalningarna 

går till och inte heller vad som ska betalas. 
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Det är inget ödesbestämt i att digitaliseringen automatiskt skulle innebära 

att allt jobb och allt ansvar och alla konsekvenser ska flyttas från banken till 

kunden. Det är något som bankerna medvetet har passat på att göra för att 

minska sina kostnader eller så har det bara råkat bli så utan att någon 

riktigt har bestämt det. 

Ombud – ett osäkert läge 
Det är mycket vanligt bland äldre att man lämnar ifrån sig tillgången till 

konton, lösenord och liknande till anhöriga. Här råder en osäkerhet kring 

vilka regler som egentligen gäller och många känner en osäkerhet inför om 

det är ett beteende som är tillåtet (vilket det är). De är också osäkra vad 

som händer om den anhörige missbrukar detta förtroende. Det finns ju 

egentligen inget bra sätt att skilja vad individen själv har gjort och vad den 

anhörige har gjort, då båda använder samma inloggningsuppgifter.  

En oros om flera känner är att om en anhörig, till exempel maka/make, 

som har hand om ekonomin skulle avlida så har den efterlevande personen 

ingen aning om alls om hur ekonomin ska skötas. Detta gör personen 

mycket sårbar ifall denna situation uppstår. 

Digitala legitimationer 
Det är fortfarande många äldre som inte kan identifiera sig digitalt. Andra 

har skaffat denna möjlighet men i princip gett bort den till någon anhörig, 

som sköter allt som kräver inloggning. När det gäller banker och 

betaltjänster finns inget alternativ. Det är BankID som gäller. Den som inte 

klarar av BankID eller kanske inte ens uppfyller kraven för att få ett BankID 

har stora svårigheter att fungera i det digitala samhället. Begripsams 

undersökningar visar att också en stor andel av personer med 

funktionsnedsättning saknar möjlighet att identifiera sig digitalt. 

Det finns två andra så kallade e-legitimationer; Freja eID och Skatteverket. 

Dessa går dock inte att använda för att identifiera sig vid betalningar 

eftersom bankerna inte tillåter någon annan utfärdare av legitimationer än 

BankID, som är ett bolag de själva äger.  

Även personer som har en e-legitimation och som använder den kan tycka 

att den är svår att använda. Ett kritiskt moment som vi diskuterade är när 

man byter sin smarta telefon eller sin surfplatta. Flera av deltagarna hade 
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erfarenheter av att ett sådant byte inte var enkelt att göra men att det 

blivit lite enklare nu än för några år sedan. Ännu svårare kan det vara om 

den version av BankID som man använder hinner löpa ut innan man 

förnyar den. Det upplevs som mycket krångligt. 

Digitalt utanförskap 
Det är känt från forskning och olika undersökningar att det digitala 

utanförskapet ökar ju äldre delar av befolkningen som studeras. Begripsam 

har visat att detta utanförskap blir ännu större om man är äldre och har 

någon form av funktionsnedsättning. Den största årliga undersökningen av 

hur den svenska befolkningen använder internet kallas Svenskarna och 

Internet. https://svenskarnaochinternet.se. Vid olika tillfällen gör också SCB 

sådana undersökningar, https://scb.se/le0108. I dessa är det svårt att få 

fram data som relaterar till funktionsnedsättning. Därför genomför 

Begripsam sådana kompletterande undersökningar, 

http://internet.begripsam.se.  

Besvärligt att inte ha råd 
Flera personer tog upp att bland PRO-medlemmarna finns många som 

lever med mycket knappa ekonomiska resurser. Det gör att det kan vara 

svårt att hänga med och skaffa tillräckligt modern utrustning eller att ha 

råd med internetsurf hela månaden. Det är ofta i slutet av månaden man 

som mest använder sin internetbank men då kanske man inte har råd att 

fylla på sin surfpott. 

Att datorer, plattor, telefoner eller operativsystem plötsligt blir för gamla, 

ofta för att tillverkarna inte längre vill eller anser sig kunna uppdatera 

skapar tvärstopp i användningen av vissa funktioner. Alla har inte råd att 

omedelbart skaffa sig mer modern utrustning. Det är dessutom förknippat 

med ganska mycket krångel att till exempel byta upp sig från en gammal 

mobiltelefon till en ny.  

Skamfullt att inte kunna 
Flera av deltagarna som medverkat i detta arbete har erfarenheter av att 

hjälpa andra att komma i gång med banktjänster online. En vanlig orsak till 

att personer inte kommit i gång tidigare är att de känner olust eller skam 

inför att inte kunna. Detta blir som en blockering. Men det kan också 

https://svenskarnaochinternet.se/
https://scb.se/le0108
http://internet.begripsam.se/
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kännas olustigt eller skamfullt att berätta att man inte har en dator, 

surfplatta eller telefon eller att det man har är för gammalt och inte längre 

går att använda för banktjänster. 

I en annan del av projektet DigiSen pågår insatser för att söka upp PRO-

medlemmar för att väcka intresse, överbrygga oro och osäkerhet som kan 

finnas kring både användning av datorer, surfplattor och smarta telefoner 

och att använda internetbanker. Detta arbete kan sägas gå ut på att öka 

personernas digitala kompetens. Det är ett viktigt arbete som vi inte tar 

upp mer i den här rapporten. 

Det finns dock ett annat sätt än att öka människors kompetens som också 

kan bidra till minskad olust och minskad skam. Det är att de tjänster man 

vill använda görs så enkla som möjligt att använda. Digitala tjänster är ofta 

onödigt svåra. Det går alltid att hitta saker som skulle göra tjänsterna 

enklare. Om tjänster blir enklare kommer antalet personer som klarar av 

att använda dem att öka, även utan de behöver öka sin digitala kompetens. 

Vi är säkra på att med sådana förenklingar kommer ett ökat digitalt 

självförtroende och det kommer att minska skamkänslorna. 

Kognitivt tillgängliga e-tjänster 
Ett ofta förbisett område är att många e-tjänster är kognitivt svåra. De 

upplevs som ologiska, röriga och inkonsekventa. Språket kan vara onödigt 

svår. Trots att många säger att de utvecklar sina tjänster med användaren i 

centrum brukar gå fort att identifiera ett antal exempel på motsatsen.  

Begripsam har tagit fram material som kan användas för att fördjupa 

kunskaperna om kognitiv tillgänglighet, https://www.begripsam.se/om-

oss/foreningen-begripsam/digikog/resultat.  

Vissa konsekvenser är svåra att förstå 
Den som tycker att det är bra att få alla sina kvitton på ett ställe och skaffar 

sig tjänsten Kivra får efter att tjänsten är aktiverad också automatiskt all sin 

myndighetspost och en hel del annan post i Kivra. Det gör det lätt att till 

exempel missa betalningar och vi har flera exempel på att personer fått 

betalningsanmärkningar på grund av detta. Det har att göra med att Kivra 

fungerar på ett omvänt sätt. När man aktiverar tjänsten är ”allting på”, 

sedan måste man på ett ganska krångligt sätt lära sig hur man stänger av 

https://www.begripsam.se/om-oss/foreningen-begripsam/digikog/resultat
https://www.begripsam.se/om-oss/foreningen-begripsam/digikog/resultat
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till exempel post från olika myndigheter som man kanske fortfarande vill ha 

som brev i brevlådan. Om anhöriga hjälper till kan de ha svårt att förstå 

vilka betalningar som kommer in via Kivra, vilka som kommer som e-post 

och vilka som kommer som vanliga brev. 
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Samskapande av en visionär 
prototyp 
En prototyp kan sägas vara ett sätt att beskriva en tänkt framtida 

verklighet. Prototypen är ju något som ännu inte finns. Men genom att 

beskriva den visuellt kan vi göra oss en föreställning om hur det skulle 

kunna vara. Prototypen kanske aldrig blir verklighet men den kan ändå 

påverka hur andra väljer att göra. Och den kan visa saker de personer som 

skapade prototypen tycker är viktiga. 

En förenklad internetbank 
Arbetet började med att vi granskade och diskuterade befintliga banker 

och hur de ser ut när man loggar in på webbsidor och appar. Det generella 

intrycket är att det är svåröverskådligt och rörigt.  

 

Bild 1: Exempel, Nordea 

 

Bild 2: Exempel, Swedbank 
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Det beror troligen på att det finns så många olika saker man potentiellt 

skulle kunna göra. En bank erbjuder ett mycket stort antal tjänster och när 

alla dessa ska exponeras skapar det svårigheter.   

Här finns behov av förenklade lägen. Antingen att man kan ställa in det i 

den bankapplikation man använder eller genom fristående lösningar. Med 

förenklade lägen menar vi lösningar där enbart de viktigaste funktionerna 

visas och används. I en serie workshops tog vi fram förslag på vad som 

skulle behöva ingå i ett förenklats läge. 

Ett problem är att även inom samma bank så kan det se olika ut. Det kan 

skilja sig om man använder banken via webben eller via bankens app. Och 

ibland blir det olika också beroende på om man använder dator, surfplatta 

eller mobil. 

En enkel bank-app 
När vi inventerade vilka som är de absolut vanligaste funktionerna som 

man vill kunna komma åt ofta så är de: 

1. Kolla hur mycket pengar man har på kontot 

2. Göra en betalning 

3. Swisha pengar till någon 

Vanliga funktioner var också att; flytta pengar mellan egna konton och att 

kolla kommande betalningar. 

En idé och tanke som vi började diskutera är vad som skulle hända om PRO 

skapade en egen bank-app? Tekniskt sett skulle det troligen vara möjligt i 

och med att bankerna är skyldiga att dela med sig av data enligt ett särskilt 

EU-direktiv. Nu tror vi kanske inte att PRO i första taget kommer att bygga 

sin egen bank-app men det är en spännande tanke. Så vi använder PRO-

bank som namn på den prototyp som projektet har arbetat fram. 

En viktig funktion som behövs är att man ska kunna dela samma vyer och 

hjälpa varandra, till exempel om man är ett par eller om man vill ta hjälp av 

en anhörig. Men att det ska synas vem som gjort vad. Det gäller också för 

den som har Förvaltare, God Man eller som ger en framtidsfullmakt. Det 

ska synas vem som gör vad och även om man inte längre har rätt att göra 
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transaktioner så har man alltid rätt att till exempel se saldot på sina 

konton. 

Prototyp 
Vi började med en tom skärmbild från en mobiltelefon där vi lade in en 

logotyp för vår tänkta bank. Lite på skämt och lite på allvar diskuterade vi 

vad som skulle hända om PRO startade en bank. Eller i alla fall skapade en 

app som kunde kommunicera med alla olika banker.  

  

Efter många diskussioner och ett antal skisser så landade vi att det man 

behöver ha snabb tillgång till i vardagen är: 

• Saldo på två konton: Det man använder för att betala räkningar och 

det man har som sparkonto. 

• Betala en räkning: En snabbväg för att direkt kunna lägga in en 

räkning så fort man får den 

• De senaste transaktionerna: Med tydlig visuell presentation av om 

det är en utgift eller en inkomst. Om man vill se fler transaktioner är 

ingången till en sida en länk som heter ”Senaste månaden” och på 



 
 

13 

den sidan ska man kunna se transaktioner utifrån olika vyer, till 

exempel per år, månad och vecka. 

• Menyn längst ner: Leder till startsidan (den man är på i skissen 

ovan), till en sökfunktion och till ett alternativ vi döpte till 

uppföljning, som handlar om budget, kommande betalningar med 

mera. 

När man klickar på betala en räkning kommer man till en sida där man 

enkelt ska kunna mata in uppgifter från en räkning som man har på papper 

eller i ett digital format. 

  

I inställningar, som man gör i den mer komplexa ordinarie banktjänsten kan 

man ställa in att betalning alltid ska ske från samma konto. I så fall 

förenklas proceduren ytterligare eftersom val av konto försvinner. 

En annan inställning som skulle kunna göras är att förbereda appen för 

olika typer av betalningar. Flera av deltagarna får in sina räkningar på olika 

sätt även om det fortfarande verkar så att de som är mest ovana vid det 

digitala fortfarande i hög grad använder pappersfakturor. Vissa har fått 

hjälp med att få i stort sett alla räkningar att gå via autogiro men det är 

många som tycker att då tappar man lite av kontrollen över betalningarna. 
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För att snabbt kunna betala räkningar på tre olika sätt skissade vi på en 

alternativ startsida med tre snabbval: 

• Betala en räkning från pappersfaktura (fungerar även om man får 

räkningen som pdf-fil) 

• Betala en räkning genom att skanna en QR-kod 

• Betala en räkning via e-faktura 

 

Vem ska få pengarna? 
För att göra det lättare att välja vem som är betalningsmottagare borde 

bankerna kunna hämta in och använda logotyper. Då skulle objektet ”Vem 

ska få pengarna” kunna bestå av en lista med logotyper och namn. Det 

skulle göra det lättare att hitta och förstå vem som ska ha betalningen.  
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Hos vissa personer finns en oro att betalningen ska gå till fel mottagare. 

Och om det händer är det få som vet hur det går till att korrigera misstaget 

men alla ser framför sig att det skulle innebära mycket krångel innan det 

löser sig. Ett visuellt stöd i form av en logotyp skulle göra det lättare att 

hitta rätt betalningsmottagare. Logotyperna kan sedan också användas på 

kontoutdrag, för budgetuppföljningar och i andra sammanhang där det kan 

vara bra att visualisera till vem som pengarna går. 

Hur ska man göra inställningarna? 
Det finns två möjligheter för användaren av den förenklade appen att göra 

inställningar. Den ena är att man gör det direkt i appen. Den andra är att 

man gör inställningar från den ”stora internetbanksapplikationen”. Alltså 

från sin ordinarie internetbank, där alla tjänster och möjligheter finns. Vi 

har inte fördjupat oss i det och det finns många idéer om vad man skulle 

vilja ställa in. Prototypen som vi har byggt har ingen funktion för att göra 

inställningar. Så i vår version gör man detta i sin ordinarie internetbank. 

Skapa budget och följa upp 
En sak som vi diskuterade men valde att inte lägga in i prototypen är en 

budget. Vi tror kanske att det skulle vara bättre att göra i en separat 

applikation. Det finns troligen redan en del sådana verktyg både från 

banker och andra aktörer, så vi valde att inte fördjupa oss i den delen. 
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Metodbeskrivning och handledning 
Det arbete som vi beskriver här kan bedrivas som studiecirklar eller via en 

arbetsgrupp som träffas regelbundet. Det material vi beskriver här togs 

fram under tre träffar. Varje träff varade två timmar. Om vi hade fortsatt 

hade vi kunnat utveckla prototypen ännu mer eller tittat djupare på 

exempelvis det där med budget eller vilka inställningar man vill göra i sin 

internetbank. 

Upplägg 
Gruppstorlek: En grupp på 5–9 personer är lagom. 

Ledning och dokumentation: En person bör ha som uppgift att leda 

diskussionerna och en annan person bär ha ansvaret för dokumentation. 

Försök göra dokumentationen snabbt och skicka ut den till de övriga 

deltagarna.  

Studiemiljö och verktyg: Alla deltog från sina hem via sina egna datorer 

eller surfplattor. Vi använde Zoom för våra möten. Vi använde verktyget 

Miro för att sätta upp digitala post-it lappar, klistra in bilder och länkar. Lite 

längre in i processen använde vi Miro för att göra prototypen. Om ni träffas 

fysiskt kan ni använda en whiteboard som ersättning för Miro men lägg 

gärna upp materialet som en dokumentation på Miro i alla fall. En stor 

fördel med det är att alla deltagare kan komma åt Miro hemifrån via en 

länk. Genom att arbeta från vänster till höger i Miro kan man följa hur en 

lösning växer fram. Vi dokumenterade alla möten i en ganska omfattande 

text i Word. Dessa anteckningar skickade vi ut till alla deltagare men 

laddade också upp på vår Miro-board.  

Procedur: Den process som vi går igenom kan sägas vara: 

• Problematiserande: Vi sätter oss in i problemet genom att 

diskutera hur det är nu. I vårt fall tittade vi på olika internetbanker 

och diskuterade både deltagarnas egna erfarenheter och sådant 

som de känner till från vad andra pensionärer har sagt. 

• Fördjupande: I nästa steg fördjupar vi vår förståelse av problemet 

och situationen. Vi börjar också begränsa ämnet. Vad av allt 
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problematiskt tycker vi är viktigt att försöka göra något åt? Det kan 

vara svårt att försöka tackla precis allt på en gång. Genom en 

fördjupad förståelse kan vi avgränsa oss och sätta upp ett mål med 

vårt arbete. I vårt fall valde vi att inte försöka göra om hela 

internetbanker. I stället satsade vi på en idé om att skapa en 

avskalad ”minibank” som bara hade de allra mest nödvändiga. 

• Problemlösande och visualiserande: I det tredje steget började vi 

diskutera lösningar. Steg för steg börjar vi också skissa på lösningar 

och dessa skisser blev gradvis alltmer detaljerade. Parallellt med att 

vi gjorde idéerna visuella skrev vi också ner våra diskussioner i 

skriftliga dokumentationer. Avslutningsvis försökte vi också beskriva 

vår prototyp i text. Det är de texter du hittar i denna rapport. 

Processen är inte linjär. Den kan snarare beskrivas som att diskussionen går 

i cirklar, där vi ibland går tillbaka och diskuterar problem när vi arbetar med 

prototypen och där vi redan från början hade idéer och tankar om 

lösningar när vi diskuterade problemen. 

Som ett sista moment behöver ni också fundera på vem som behöver ta 

del av resultatet. I vårt exempel är det ju givet att bankerna behöver det. 

Men vi har också kunnat diskutera vårt arbete med regeringens 

betaltjänstutredning, med länsstyrelserna och deras arbete med 

betaltjänster. Och kanske vi hade kunnat nå ut mer i media, men det 

testade vi inte.  

Teoretisk grund 
Den vetenskapliga grunden för de metoder vi använt kallas Deltagande 

aktionsforskning. I denna blir alla deltagare medforskare och undersöker 

något som de vill förändra i samhället. Samtidigt med förändringen skapas 

ny kunskap. I bästa fall förändras också de personer som deltar. I vårt fall 

kanske vi blev lite bättre på att använda banktjänster, samtidigt som vi 

visar hur bankerna skulle kunna bli bättre, vilket också resulterar i djupare 

kunskaper om hur det digitala samhället borde utformas för att passa alla.  

Metoden att göra saker i tre steg bygger på studiecirkelpedagogik och det 

är ju en öppen metod där ni kan förlänga och träffas så många gånger som 

det behövs. Att identifiera hinder genom att prata om dem och 

tillsammans undersöka något kallar vi för barrier walktrough, vilket om det 
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hade funnits ett svenskt namn kanske hade beskrivits som genomlysning av 

hinder… 

Om de digitala verktygen 
Innan vi valde Zoom och Miro testade vi liknande verktyg. Vi valde dessa 

för att vi tycker att de fungerar bra, även för personer som kan ha olika 

funktionsnedsättningar. Denna bild kan ändras och andra verktyg kan 

komma i bättre versioner.  

 

 


