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skolan) anordnades den 3 maj en workshop med 
företrädare för brukare, beställare och tillverkare. 
Syftet var att brukarna skulle redogöra för egna, 
konkreta erfarenheter av svårigheter att använda 
serviceautomater och att deltagarna, som indelades 
i olika grupper, skulle föreslå konkreta, gärna visio-
nära lösningar. Denna workshop dokumenterades i 
en videofilm. 

Projektet och dess slutsatser presenteras i Visby 
under Almedalsveckan på ett seminarium den 6 juli 
2004. 

2004-06-17

Inger Persson
ordförande 
Sveriges Konsumentråd

Förord

Under 2002 och början av 2003 genomförde Sveri-
ges Konsumentråd ett projekt om konsumentkrav 
på finansiella tjänster.  En viktig slutsats av det 
projektet var att det finns betydande brister i till-
gänglighet till finansiella tjänster för många konsu-
menter. 

Bristande tillgänglighet visar sig på en rad områden 
inom den finansiella sektorn. Ett viktigt sådant är 
de svårigheter många äldre och funktionshindrade 
har att kunna utnyttja bankomater och andra servi-
ceautomater på grund av brister i deras utformning 
eller placering. Som en fortsättning av projektet 
finansiella tjänster har Konsumentrådet därför ge-
nomfört ett nytt projekt, kallat tillgängliga service-
automater. Projektet stöds ekonomiskt av Allmänna 
Arvsfonden och Konsumentverket samt av ett antal 
medlemsorganisationer. 

Projektet innefattar i begreppet serviceautomater:

n Betalterminaler (detaljhandel, bensinstationer 
m.m.)

n Biljettautomater (trafikföretag, biografer m.m.)

n Uttags- och insättningsautomater (banker)

Projektledare är Anne-Marie Nelander och Jan-Erik 
Nyberg, Sveriges Konsumentråd.  Projektet har en 
projektgrupp med företrädare för medlemsorgani-
sationerna och en referensgrupp med utomstående 
experter.

Projektledarna har besökt ett trettiotal företag, 
myndigheter och organisationer för att inhämta 
information och presentera projektet. 

Inom ramen för projektet har en film framställts, 
som visar exempel på hinder som kan möta en per-
son i rullstol eller med synskada som vill använda 
olika slags serviceautomater.

I samarbete med CID (Centrum för användarorien-
terad IT-design) på KTH (Kungl. Tekniska Hög-

1 Delrapport ”På samma villkor? Finansiella tjänster ur konsumentperspektiv, juni 2002
Programskriften ”Bank och försäkring för alla. Konsumentperspektiv på finansiella tjänster”, februari 2003
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16 steg mot tillgängliga 
serviceautomater

1. Gör konsumentnytta och tillgänglighet 
till utgångspunkt
 
Serviceautomater ersätter helt eller delvis mötet 
mellan kund och servicepersonal med ett möte 
mellan kund och automat, vilket har både för- och 
nackdelar. Personlig service är flexibel och möjlig 
att anpassa till kundens behov. Serviceautomaten är 
snabb, enhetlig, korrekt och ger överblick över stora 
informationsmängder. 

Utmaningen är att utforma serviceautomater så 
att automatens kapacitet förenas med så mycket 
som möjligt av det goda mänskliga mötets flexibi-
litet och anpassningsförmåga. Den serviceautomat 
som klarar denna dubbla uppgift tillgodoser också 
många av kraven på tillgänglighet. En mellanform 
är att personlig service finns att tillgå när kund och 
automat inte kan kommunicera.
 
Den som själv med eller utan hjälpmedel kan hitta 
och ta sig fram till en serviceautomat ska också 
kunna använda den själv. Det innebär för att ta ett 
exempel att alla som kan betjänas över disk vissa 
tider på dygnet ska kunna använda försäljningsstäl-
lets eller bankens serviceautomat övriga tider. 

Det bör ställas höga och successivt ökande krav på 
att alla ska kunna nå fram till serviceautomater och 
därmed också höga och ökande krav på tillgänglig-
heten till själva automaten.

2. Tillämpa principerna bakom begreppet 
Design för alla vid utvecklingen av service-
automater

Med Design för alla avses formgivning av produk-
ter, miljöer och tjänster så att de kan användas av så 
många som möjligt.

En genomtänkt utformning enligt principerna om 
design för alla är bra för konsumenten: tillgänglig-
heten och användbarheten ökar. En genomtänkt 
utformning enligt principen design för alla är också 
lönsam för företagen: genomströmningshastigheten 

ökar och köerna minskar framför automater och i 
kassor. 

Utbildningen i universal design vid universitet och 
högskolor, som nu bedrivs på projektbas, bör bli 
permanent.                           

3. Tillämpa den kunskap som finns sedan 
länge om hur serviceautomater ska göras 
tillgängliga.

Redan för tio år sedan, i juni 1994, publicerade 
Konsumentverket och Handikappinstitutet (nuva-
rande Hjälpmedelsinstitutet) rapporten Självbetjä-
ningsautomater service för alla? Den teknik och den 
utrustning som beskrivs är till stor del föråldrad 
och ersatt. Rapportens synpunkter på tillgänglig ut-
formning är däremot i hög grad fortfarande giltiga.

1997 utarbetade Hjälpmedelsinstitutet, som då 
hette Handikappinstitutet, riktlinjer för service-
automater, ”Serviceautomater som vi vill ha dem”.  
Dessa riktlinjer är den senaste svenska sammanställ-
ningen av tillgänglighetskrav på serviceautomater.2

Liknande riktlinjer har också utarbetats i andra 
länder. De brittiska är de mest utförliga och bäst 
underbyggda. Svensk och internationell kunskap 
om vad som ska beaktas finns således att tillgå. Men 
det gäller att denna kunskap också är känd och till-
lämpas.

Vid våra kontakter med framförallt beställare av 
serviceautomater har framgått att Hjälpmedels-
institutets riktlinjer är otillräckligt kända. Ett led 
i projektet har därför varit att lyfta fram denna 
information. 

Vi rekommenderar att servicautomater utformas 
och placeras i enlighet med rekommendationerna 
i Hjälpmedelsinstitutets ”Serviceautomater som 
vi vill ha dem” och brittiska Centre for Accessible 
Environments ”Access to ATMs UK Design Guide-
lines”.  

I allt väsentligt överensstämmer rekommendatio-
nerna och bägge kan ligga till grund för normbild-
ning. De brittiska normerna är dock betydligt mer 
detaljerade och används dessutom vid utvecklingen 

3

2 Finns på www.hi.se/Tillganglig/ServAuto/contents.shtm.
3 Kan beställas från www.cae.org.uk Kostnad 20 pund. En sammanfattning kan kostnadsfritt hämtas på www.cae.org.uk/abd_
articles/atm.html
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av tillgängliga serviceautomater i andra europeiska 
länder. 

I första hand bör därför beställare och tillverkare i 
sina kravspecifikationer utgå från normerna i Ac-
cess to ATMs, när europeiska CEN-standarder på 
området inte ger tillräcklig vägledning. 

Hjälpmedelsinstitutets rekommendationer ger 
också en mycket bra vägledning, men de är mindre 
omfångsrika och detaljerade. De har istället förde-
len att vara enkelt och fritt tillgängliga över nätet. 
Det i kombination med den lägre detaljeringsgra-
den gör dem lämpade som vägledning för tillgäng-
lighetsansvariga i kommuner, handikapp- och 
pensionärsorganisationer liksom för detaljhandelns 
butiksansvariga och bankernas lokalkontorsföre-
ståndare när de planerar installation och placering 
av automater i sin lokala miljö.  

4. Marknadsför myndigheters och organisa-
tioners tillgänglighetsarbete bättre 

Regering och riksdag har tagit ett antal mål och 
riktlinjer för att göra Sverige tillgängligt. Myndig-
heter och organisationer har också antagit riktlin-
jer och utfärdat tillämpningsanvisningar. Det har 
bedrivits olika slags aktiviteter, programskrifter har 
getts ut och konferenser anordnats. Allt detta har 
varit vällovligt och bra, men det tycks inte ha nått 
utanför kretsen av närmast intresserade.

Vi har besökt ett antal företag och näringslivsorga-
nisationer och träffat personer som i olika egenska-
per ansvarar för beställning och tillverkning av 
serviceautomater. Vi har blivit väl mottagna på alla 
håll och mött förståelse för tillgänglighetsfrågorna 
när vi presenterat vårt projekt och tankarna bakom 
det. 

Tillgänglighet är en aspekt bland flera när service-
automater planeras, utformas och placeras i en lokal 
miljö. Ett av våra syften med besöken har varit att 
visa på behovet att ge tillgänglighetsaspekten en 
ökad vikt i det praktiska arbetet.

Av det skälet har vi bland annat ställt följande frå-
gor till samtliga personer som vi besökt:

n har ni hört talas om Europeiska handikappåret 
2003?

n har ni hört talas om den nationella handlingspla-
nen ”Från patient till medborgare”?

n har ni hört talas om målsättningen att Sverige ska 
vara tillgängligt år 2010?

n har ni hört talas om att regeringsbeslut om 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om enkelt 
avhjälpta hinder togs den 16 oktober 2003?

n har ni hört talas om Hjälpmedelsinstitutets krav-
specifikationer på serviceautomater som finns på 
webbplatsen?

n har ni hört talas om Designåret 2005 i Sverige?

De vi träffade som är ansvariga för tillgänglighets-
frågor i sina företag eller organisationer är väl be-
kanta med dessa riktlinjer, program och aktiviteter 
och tillämpar dem i sin verksamhet. Övriga, i olika 
egenskaper ansvariga för utveckling, beställning och 
tillverkning av serviceautomater, hade mestadels vad 
som kan kallas allmänbildningskunskaper om det vi 
frågade om. Nästan ingen hade däremot fått någon 
information till sitt företag eller sin organisation och 
det var ovanligt att man hade integrerat någon del av 
det vi frågade om i sitt arbete med serviceautomater.

Det omfattande tillgänglighetsarbete som bedrivs i 
Sverige, inte sällan med internationella kopplingar, 
förefaller inte nå utanför kretsen av närmast intres-
serade. Det enskilda företaget har sällan resurser 
för eget grundläggande tillgänglighetsarbete. Det är 
beroende av kunskap om vad andra gjort. 

Regering, myndigheter och organisationer bör lägga 
betydligt större kraft än hittills på marknadsföring 
till företag och näringslivsorganisationer av riktlin-
jer, program och aktiviteter kring tillgänglighet. 

5. Förstärk med lagstiftning om egen-
åtgärder inte räcker eller när tillgänglighet 
är företagsekonomiskt olönsam
 
Väl fungerande konkurrens på alla marknader är 
ett grundläggande konsumentpolitiskt krav. God 
konkurrens pressar priserna och sätter företagen 
under kostnadstryck. Under konkurrens måste en 
kostnadskrävande insats leda till motsvarande 
intäkter för det enskilda företaget. Utrymme för 
korssubventionering – med visans ord att ta igen 
på gungorna vad man förlorar på karusellen – finns 

bara när svag konkurrens gör det möjligt för ett 
enskilt företag att undvika prispress.

Med kostnader som drabbar alla företag lika är det 
något helt annat. De försämrar inte kalkylen för det 
enskilda företaget, men kan naturligtvis minska den 
samlade efterfrågan, särskilt i verksamheter utsatta 
för internationell konkurrens. Gemensamma kost-
nadsökningar har ofta sin grund i skatter, löneavtal 
eller lagstiftning.
 
Kostnader för insatser som attraherar stora eller 
åtminstone köpstarka kundgrupper kan ofta räknas 
hem i en kalkyl och försämrar då inte det enskilda 
företagets lönsamhet. Insatser för att öka tillgänglig-
heten för funktionshindrade och äldre är inte alltid 
av det slaget. Inte sällan framstår de som olönsam-
ma i en konventionell kostnads/intäktsanalys. Den 
demografiska utvecklingen mot allt fler äldre ändrar 
dock kalkylförutsättningarna.

En stark opinion för ökad tillgänglighet kan också 
förändra kalkylen, särskilt för företag som vill vårda 
ett varumärke med etisk profil. Opinioner är dock 
ofta tillfälliga och det mest varaktiga resultatet av en 
framgångsrik opinionsbildning är därför inte sällan 
att den leder till ny lagstiftning. Erfarenheten från 
vissa andra länder, bland annat USA och Storbri-
tannien visar att en lag om tillgänglighet innehål-
lande sanktionsmöjligheter mot den som bryter 
mot lagen kan vara en verksam stimulans för ökade 
egeninsatser från företags och myndigheters sida.

Insatser för ökad tillgänglighet behöver alltså i vissa 
fall stöd av en effektiv lagstiftning. Lagstiftning eller 
hot om lagstiftning är dessutom ofta ett effektivt 
sätt att åstadkomma egeninsatser. Dock krävs mer 
än en lag med allmänt hållna riktlinjer. Lagstiftning  
förutsätter i högre grad än egenåtgärder att det finns 
tekniska specifikationer i form av internationell el-
ler europeisk standard eller åtminstone gemensamt 
överenskomna och väl etablerade normer och praxis 
i de enskilda branscherna. Frågan om hur den nöd-
vändiga tillsynen ska ske måste också lösas.

6. Låt konsumentmedverkan bidra till  
utvecklingsarbetet

Ett utvecklingsarbete pågår, bland annat inom 
ramen för några standardiseringsprojekt i det 

europeiska standardiseringsorganet CEN och den 
internationella standardiseringsorganisationen ISO.  
Konsumentföreträdare finns med i CEN-arbetet.

Standardisering har flera syften, varav tillgänglighet 

alltid bör vara ett när det gäller serviceautomater.
4

  
Dominerande i praktiken är branschernas behov av 
gemensamma lösningar för säkerhet och global 
kortanvändning. 

Dessa kommersiella behov skapar kraft i utveck-
lingsarbetet, vilket kan vara till nytta också för 
tillgängligheten. Frågan om hur den nödvändiga 
tillsynen ska ske måste också lösas. Det behöver 
skapas bra förutsättningar för konsumentrepresen-
tation, som kan bevaka tillgänglighetsaspekterna 
i det praktiska standardiseringsarbetet. Detta kan 
endast ske genom ett reellt tillskott av resurser för 
att finansiera konsumenters och brukares represen-
tation i standardiseringsarbetet. 

7. Öka kunskapen om tillgänglighetsfrågor 
på lokal nivå i företagen

En film producerad för projektet illustrerar på ett 
tydligt sätt hur hinder, som ofta är enkelt avhjälpta, 
gör det omöjligt eller svårt för personer med funk-
tionshinder att utnyttja serviceautomater. Det kan 
handla om text som är onödigt svårläst för 
synskadade på grund av dålig kontrast, liten display 
och teckenstorlek eller felaktiga belysningsförhål-
landen. Det kan också handla om dörrar som inte 
kan öppnas av rullstolsburna eller automater vars 
funktionstangenter är utom räckhåll från en rullstol 
därför att de är för högt placerade eller därför att 
det finns hinder i apparatens närhet som gör det 
omöjligt att komma intill.

Att det finns en bra information och medvetenhet 
på lokal nivå är mycket viktigt. Många svårigheter 
att utnyttja enskilda serviceautomater beror på 
felaktig placering, eller andra lätt avhjälpta hinder i 
närmiljön. 

Kommunerna bör i samverkan med det lokala 
näringslivet se till att Boverkets föreskrifter om lätt 
avhjälpta hinder tillämpas också när det gäller 
serviceautomaterna inom kommunen. En be-
skrivning av serviceautomaters tillgänglighet med 
utgångspunkt i Hjälpmedelsinstitutets riktlinjer bör 

4. För att underlätta utformandet av standarder utformade i enlighet med Design för alla finns en guide för standardiseringsarbetet: 
”ISO Guide 71/CEN 6 – Guidelines to address the needs of older persons and people with disabilities when developing standards.”
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ingå i de kommunala tillgänglighetsguiderna.

8. Standardisera grundläggande funktioner 
i gränssnittet

Ett problem med serviceautomater är att deras 
gränssnitt och reglage, det vill säga kontaktytan mot 
kunden ser så olika ut. 

Bankomater och betalterminaler har nått en viss 
önskvärd enhetlighet. Biljettautomaternas gräns-
snitt och reglage varierar däremot så mycket mellan 
olika trafikföretag att den som lärt sig en automat-
typ inte utan vidare kan använda ett annat företags 
automater. Grundläggande funktioner som knapp-
satsens utformning, placering av olika reglage och 
dialogen med automaten bör kunna standardiseras. 

Särskilt viktigt, framförallt för personer med syn-
skada, kognitiva funktionshinder eller utvecklings-
störning, men egentligen för alla, är att kortoriente-
ringen blir densamma i alla automater. Om korten 
skjuts in eller dras från samma håll kan de förses 
med en markering som gör dem lätta att orientera.

9. Tänk på att behoven och kraven på till-
gänglighet varierar från person till person

Standarder bör vara utformade med en flexibilitet 
som underlättar tillgängligheten. Vissa personers 
funktionshinder gör att deras kontakter med ser-
viceautomater underlättas av ett gränssnitt som är 
särskilt anpassat för dem.

n personer med läs- och skrivsvårigheter har, lik-
som synskadade behov av tillgång till talad infor-
mation. Helst bör dessa personer också ha möjlig-
het att lämna sin beställning till automaten i talets 
form.

n synskadade har behov av enhetlig utformning av 
automaternas grundläggande funktioner. För dem 
underlättar det om bildskärm och reglage befinner 
sig i ögonhöjd. De är också beroende av skärmarnas 
utformning när det gäller bland annat kontraster 
och teckensnitt. Framförallt är synskadade bero-
ende av en väl fungerande talfunktion och ett ljud 
(”pip”) som bekräftar tangenttryckningen. De 

synskadades behov är väl beskrivna i existerande 
standards och normer.

n personer med kognitiva funktionshinder, exem-
pelvis minnesproblem kan ha svårt att minnas sin 
sifferkod. För dem skulle det underlätta om siffer-
tangenterna också, precis som mobiltelefoner inne-
håller bokstäver. De skulle då kunna översätta sin 
sifferkod till ett ord eller ett namn, som framstår 
som meningsfullt och därmed lättare att minnas. 

n rullstolsburna och mycket kortvuxna har ofta 
svårt att nå upp till knappsatsen och avläsa skär-
men. För rullstolsburna underlättar det om det 
finns ett utrymme för benen under automaten. 
Bägge grupperna har behov av lågt placerade bild-
skärmar och reglage.

n personer med nedsatt hand- och armfunktion 
har behov av lätt manövrerade reglage. Kortavläsa-
ren bör utformas så att det är lätt att sätta in och ta 
ut kortet och så att risken att tappa kortet minime-
ras.

n de så kallade äldre äldre får ofta en kombination 
av funktionsnedsättningar. En stor del av fram-
tidens äldre äldre kommer att vara vana vid att 
handla och betala med kort och automat liksom att 
sköta bankärenden och liknande över Internet. 
Deras behov av tillgänglighet liknar dem som yngre 
personer med funktionshinder har.  Dock är det 
särskilt svårt att kompensera för ett funktionshin-
der som förvärvats i hög ålder. Det växande antalet 
äldre med funktionsnedsättningar skapar ett väx-
ande kommersiellt tryck på ökad tillgänglighet.

10. Gör det möjligt att anpassa gränssnittet 
till den enskilda individens behov

Vad som krävs för att göra en automat tillgäng-
lig varierar, som redan påpekats, från person till 
person, bland annat beroende på funktionshinder. 
Ibland står behoven i konflikt med varandra. För en 
storvuxen person är apparatens lämpliga höjd en 
annan än för en kortvuxen. Synskadade och rull-
stollsburna har olika krav på höjd och placering. 
Vissa har behov av enkla instruktioner och få alter-
nativ. Andra vill ha en stor meny av valmöjligheter. 

Några vill kommunicera med apparaten på annat 
språk än svenska. 

Tekniskt sett kan en enskild serviceautomat tillgo-
dose många olika önskemål. Det går att anpassa 
bildskärmens typstorlek och kontrast, koppla in 
talfunktion, minska antalet valmöjligheter genom 
att förinställa önskemål, välja språk med mera. 

De gamla korten med magnetremsa byts nu ofta ut 
mot kort med chip, så kallade smarta kort. På dessa 
kan all önskvärd användarinformation matas in. 
Det kan gälla talfunktion, ändrat typsnitt, förvalda 
alternativ som exempelvis att bankomaten betalar 
ut 500 kronor om kunden inte anger något annat, 
att kunna kommunicera med automaten på ett 
visst språk, att bankomatkoden blir ogiltig efter fem 
försök i stället för tre och mycket annat. 

Europa har varit ledande i utvecklingen av smarta 
kort. 1998 var Europas marknadsandel 90 procent. 
År 2000 utgav europeiska tillverkare nästan 2 400 
miljoner smarta kort, varav en stor del avsedda för 
annat än serviceautomater.6 Det är viktigt att vid-
makthålla denna konkurrensfördel genom ett aktivt 
utvecklingsarbete i syfte att allt bättre tillvarata 
chip-kortens potential.  På sikt bör ett elektroniskt 
ID-kort utvecklas, som kan ersätta bland annat de 
olika betalkort vi i dag måste hålla reda på. Enligt 
uppgift i medierna har man kommit långt i bland 
annat Estland, som introducerat ett elektroniskt 
id-kort som också kan ersätta bankomatkort och 
andra kort.7

Begränsningarna när det gäller att anpassa gräns-
snittet till den enskildes behov och förutsättningar 
sätts inte av möjligheten att mata in information på 
ett chipkort utan av automaternas tekniska utform-
ning och hänsynen till den enskildes integritet. 
Ökad flexibilitet hos automaterna krävs.

11. Låt tillverkarna ta huvudansvaret för att 
tillgänglighetskravet beaktas vid utform-
ningen av serviceautomater

Det finns tre huvudgrupper av beställare av service-
automater: bankerna som framförallt är beställare 

av uttags- och insättningsautomater, detaljhandeln, 
som framförallt beställer betalterminaler, men även 
andra automater för hantering av kundkort i butik 
samt trafikföretag och andra tjänsteföretag som 
beställer biljettautomater.

Våra kontakter har gett oss uppfattningen att be-
ställarna inser att serviceautomaternas tillgänglighet 
är ett egenintresse för dem, eftersom svårtillgängliga 
automater sänker genomströmningshastigheten 
i kassorna medan lätt tillgängliga automater ökar 
den. Men vi har också insett att beställarna inte är 
beredda att ta den, som de anser, höga kostnaden 
för ”skräddarsydda lösningar”, det vill säga special-
anpassningar som ökar tillgängligheten. Beställarna 
säger sig lita på att de lösningar som tillverkarna 
tillhandahåller tillgodoser kraven på tillgänglig-
heten. Vi anser att det är en begriplig och rimlig 
inställning. 

Det finns betydande skalfördelar med enhetligt 
utformade automater som produceras i större 
serier än vad en enskild beställare efterfrågar. Det 
finns också ett konsumentintresse av att inte möta 
ett onödigt stort antal olika utformade serviceau-
tomater. Det är angeläget att grundfunktionerna 
lätt känns igen i olika serviceautomater. Att åstad-
komma detta är tillverkarnas ansvar. Frågan om hur 
den nödvändiga tillsynen ska ske behöver lösas. Ett 
särskilt branschorgan för självreglering med repre-
sentation för konsumentintressen är en möjlighet.

12. Låt beställarna ta huvudansvaret för 
att tillgängliga serviceautomater placeras i 
tillgängliga miljöer

Går det inte att nå serviceautomaten, där den är 
placerad, spelar det ingen roll hur väl själva appa-
raten tillgodoser tillgänglighetskraven. Den fysiska 
placeringen i den lokala miljön är den enskilda 
butikens, bankens eller serviceställets ansvar. 
För att det ansvaret ska kunna tas på ett bra sätt, 
krävs att kunskap om tillgänglighetsfrågor sprids 
långt ner i företagens organisation. Det är i prakti-
ken engagemanget och kunskapen hos den enskilde 
butikschefen eller kontorsföreståndaren som avgör 
den enskilda serviceautomatens tillgänglighet. 

5 se John Gill ”Access-Ability. Making technology more useable by people with disabilities” och webbplats www. tiresias.org samt 
webbplats www.anec.org

5

6 Uppgift från företrädare för standardiseringskommittén CEN/TC 224 – Machine-readable cards, related device interfaces and 
operations.
7 SVT Rapport 31 maj 2004
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Med samma självklarhet som banker, detaljhandel, 
trafikföretag och deras branschorganisationer utbil-
dar anställda på varje verksamhetsställe i säkerhets- 
och arbetsmiljöfrågor bör de utbilda i tillgänglig-
hetsfrågor. Kommunerna kan, delvis med stöd av 
PBL, genom riktlinjer, tillgänglighetsguider och 
information bidra till tillgängligheten.

13. Variera placering och utformning när 
det finns flera automater på samma plats

I ett köpcentrum finns ofta flera uttagsautomater. 
På en station finns oftast mer än en biljettautomat. 
De flesta affärer har mer än en utgångskassa. Det 
ger möjlighet att utforma och placera automaterna 
på olika sätt. Med tydlig skyltning skulle de enskilda 
automaterna kunna varieras med hänsyn till olika 
kundbehov, något som ju ansluter till uppfattning-
en om en väl fungerande marknad.

Av bankerna och trafikföretagen kan det krävas att 
närbelägna uttagsautomater och biljettautomater 
placeras i olika höjd.

Av dagligvaruhandeln kan det krävas att åtminstone 
en kassa har en betalterminal med extra stor dis-
play och som dessutom är trådlös eller åtminstone 
löstagbar så att en synskadad kan ta den i handen 
för att få bästa syninställning och en rullstolsburen 
kan ta den i knäet för att kunna hantera den på 
egen hand. Även många äldre och många kortvuxna 
skulle ha glädje av en sådan möjlighet.

14. Erbjud nya möjligheter för 
kortinnehavaren att identifiera sig

Det nuvarande sättet för kortinnehavaren att identi-
fiera sig med pinkod är enklare än med legitimation 
och namnteckning. För vissa är pinkoden svår att 
minnas, den kan komma i orätta händer och är där-
med ett säkerhetsproblem. Det är därför angeläget 
att ta nya metoder i bruk för att identifiera att den 
som använder kortet också är rätte innehavaren. 
För att underlätta för dem med svårigheter att min-
nas sifferkombinationer bör tangentborden kom-
pletteras med bokstäver på siffertangenterna, precis 
som mobiltelefonerna har. Då kan man i de flesta 
fall översätta pinkoden till ett meningsfullt ord eller 
namn på fyra bokstäver, som är lättare att minnas. 

På sikt bör dock pinkoden ersättas eller komplet-
teras med möjlighet till någon form av biometrisk 
kontroll, till exempel iris- fingeravtrycks- eller an-
siktsformskontroll.

15. Använd kontaktlösa kort så ofta det är 
möjligt av säkerhetsskäl

De så kallade kontantkorten slog av olika skäl aldrig 
igenom i Sverige. Kontantkort ersätter pengar vid 
små inköp. De kan också användas för biljettinköp 
eller som periodkort i lokaltrafiken. 

Den mest tillgängliga tekniken är den som de kon-
taktlösa korten erbjuder. Kontaktlösa kort finns i 
bruk på flera håll. Senare i rapporten finns en kort 
redogörelse för hur kontaktlösa kort används i 
Hong Kong i stället för biljetter på bussar och tun-
nelbana och som kontantkort i handeln. 

Inom lokaltrafiken i Sverige planeras för en över-
gång till kontaktlösa kort som kan användas som 
periodkort eller som ersättning för de traditionella 
biljetterna. Genom att dessa kort kan laddas med 
kontanter som betalning för framtida biljettinköp 
bör de också i samarbete mellan trafikföretag och 
handel kunna användas som kontantkort.

Vi anser att kontaktlösa kort bör användas i all den 
utsträckning det är möjligt av säkerhetsskäl.

16. Öka samordningen mellan branscher 

Serviceautomaterna i Sverige utformas och utveck-
las enligt tre linjer, nästan helt utan inbördes sam-
manhang. 

Inom ramen för Bankföreningen samverkar ban-
kernas experter om utveckling av insättnings- och 
uttagsautomater. Tillgänglighetsfrågor anses dock i 
huvudsak vara varje medlemsbanks egna ansvar. I 
Svensk Handels betaltekniska kommitté samråder 
de större detaljhandelsföretagen om bland annat 
betalterminaler. Trafikhuvudmännen är medlem-
mar i Svenska Lokaltrafikföreningen, som i likhet 
med Rikstrafiken och Samtrafiken arbetar med 
tillgänglighetsfrågor. I projektet Hela Resan har de 
olika trafikmedlens tillgänglighet behandlats. Sam-
verkan kring biljettautomater sker i Resekortsfören-

ingen i Norden, som äger och förvaltar standarder 
på området.

Vid våra kontakter med företag och branschorga-
nisationer har vi förstått att utvecklingen sker utan 
någon större kontakt över sektorsgränserna. 

Det gör att de valda lösningarna skiljer sig onödigt 
mycket från område till område, något som motver-
kar de önskemål om snabbare kundflöden som är 
en viktig drivkraft bakom utvecklingen av service-
automater.

I viktiga hänseenden skiljer sig uppgifter och krav 
på bland annat säkerhet väsentligen från ett område 
till ett annat. Intresset av tillgänglighet borde dock 
vara gemensamt, liksom intresset av enhetliga  lös-
ningar och gränssnitt som ökar utnyttjandegrad 
och genomströmningshastighet. 
 
Vi rekommenderar att Bankföreningen, Svensk 
Handel och Svenska Lokaltrafikföreningen/Rese-
kortsföreningen i Norden tillsätter en gemensam 
samrådsgrupp för serviceautomater. 

En sådan grupp bör vid behov tillföras kunskaper 
om Design för alla från exempelvis universitet och 
högskolor. Företrädare för Handikappförbunden 
bör också på lämpligt sätt knytas till arbetet. Ett 
samarbete med universitet och högskolor, som ex-
empelvis den workshop som projektet hade tillsam-
mans med CID-KTH  kan ge brukare, beställare 
och tillverkare ökad förståelse för konceptet design 
för alla.

Bakgrund

Serviceautomater

Automater har funnits länge. På medeltiden bygg-
des automatiska ur. En viktig del av grunden för 
1700-talets industriella revolution var att produk-
tionsmoment i textilindustrin automatiserades. 
Hålkortsmaskinerna och senare datorerna mekani-
serade det växande kontorsarbetet under 1900-ta-
lets första hälft. 

Serviceautomater är en mer sentida företeelse, som 
ersätter personliga relationer i konsumentsituatio-
ner. Vi har definierat vårt uppdrag att omfatta de tre 
dominerande huvudgrupperna av serviceautoma-
ter:

n Betalterminaler (detaljhandel, bensinstationer 
m.m.)

n Biljettautomater (trafikföretag, biografer m.m.)
8

 

n Uttags-och insättningsautomater (banker)

Inom vart och ett av dessa områden pågår ett om-
fattande utvecklingsarbete. Det finns ett mer eller 
mindre väl fungerande samarbete mellan aktörer 
inom respektive område, medan sektorövergripan-
de kontakter mestadels saknas.

Utanför vårt direkta uppdrag faller automater som 
enbart tillhandahåller information, exempelvis 
prisfrågeterminaler, medborgarterminaler eller 
terminaler där man kan söka i varukataloger eller 
tidtabeller. Tillgänglighetsproblemen är dock likar-
tade serviceautomaternas. Detsamma gäller också 
dörrar och hissar som öppnas och manövreras med 
kort och/eller kod. 

8 Biljettautomater kan ofta samordnas med Internet, bokningen görs över nätet och en automat lämnar vid ett senare tillfälle ut 
biljetten eller svarar för  incheckningen (”det biljettlösa resandet”).
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Design för alla – ett synsätt 
för att nå en allt bredare 
målgrupp

Design för alla (eller Universal Design, inclusive 
design) introducerades av den amerikanske arkitek-
ten Ronald L. Mace som 1991 angav definitionen: 
”the universal design approach – designing of all 
products, buildings and interiors to be useable by 
all people to the greatest extent possible”. 

Huvudtanken i begreppet Design för alla är att pro-
dukter/föremål, byggnader, service, inomhus- och 
utomhusmiljöer skall vara tillgängliga och använd-
bara för alla människor så långt detta överhuvudta-
get är möjligt. 

Det finns sju principer för design för alla: 1. Lika 
möjligheter till användning. 2. Flexibel användning. 
3. Liten fysisk ansträngning. 4. Användandet av ut-
rustning. 5. Enkelt, logiskt och intuitivt. 6. Tolerans 
för fel och misstag. 7. Storlek och rum för använd-
barhet och framkomlighet.9 Det är dessa principer 
som formgivare/planerare ska ha i åtanke i arbetet 
med konceptet Design för alla.

Det finns flera nätverk som samarbetar inom 
området Design för alla. European Institute for 
Design and Disability, EIDD10 är ett nätverk för 
formgivare, industridesigners, arkitekter, planerare, 
ideella organisationer, myndigheter och företag på 
alla nivåer. Mottot är ”Enhancing the quality of life 
through Design for All”. EIDD Sveriges vision är ett 
samhälle där tillgänglighet och användbarhet är en 
naturlig kvalitet i all planering och formgivning.

The European Design for All e-Accessibility net-
work, EDeAN består av cirka 100 organisationer 
med nationella kontaktcentrum i femton länder.11   
Det grundades 2002 och har sitt ursprung i eEurope 
2002 som är en handlingsplan för att öka IT-an-
vändningen för alla i Europa. I Sverige samordnas 
verksamheten under benämningen ”Design för alla 
– Sverige” av Hjälpmedelsinstitutet, HI.12  Övriga 

medlemmar i det svenska nätverket är European 
Institute for Design and Disability, EIDD, Handi-
kappombudsmannen, HO13  , Centrum för använ-
darorienterad IT-design, CID14 och Statskontoret. 

Som ett led i att introducera design för alla i Sverige 
startade projektet Universal Design Education 
Project Sweden, UDEP-S finansierat av Allmänna 
Arvsfonden. Där medverkar tio olika utbildnings-
program vid svenska universitet och högskolor. Ett 
exempel är Universal Design vid Chalmers Arkitek-
tur där nivå 1 ska: ”Introducera ämnet, ge grund-
läggande kunskaper om synsättet att samhället ska 
vara tillgängligt för alla. Även att väcka insikten om 
att vi alla under delar av livscykeln har andra för-
utsättningar, till exempel som småbarnsföräldrar”. 
På projektets webbplats www.universaldesign-
sweden.com belyses begreppet universaldesign, 
skolornas aktiviteter med mera. Huvudmän bakom 
projektet är Neurologiskt Handikappades Riksför-
bund, NHR15 i samarbete med European Institute 
for Design and Disability, EIDD-Sverige.

Tidningen Arkitekten har publicerat flera artiklar 
och inlägg om design för alla och tillgänglighet. 
Arkitekt Karin Månsson skriver: ”Arkitektens/
formgivarens uppgift är att skapa en syntes av 
alla de krav och förväntningar som kan finnas på 
ett objekt. Vilka krav som ställs förändras över 
tiden. Tillgänglighet och användbarhet blir allt 
mer framträdande, bland annat på grund av att vi 
får fler äldre i samhället som måste erbjudas bra, 
generella lösningar. Estetiska krav står inte i motsats 
till tillgänglighet och användbarhet. Det är i stället 
en professionell utmaning att göra vackra lösningar 
tillgängliga och användbara och tvärt om, att göra 

tillgänglighet och användbarhet vackert!”16   

Ett exempel på hur det synsättet kan tillämpas är 
Barcelona, som har en tillgänglighetsplan enligt 
konceptet Design för alla. Ett kansli på stadsplane-
ringskontoret bevakar att Barcelonas torg, gator och 

offentliga byggnader blir tillgängliga före år 2006.17

Den statliga utredningen ”Handisam – utredning 
om handikappolitisk samordning” överlämnade ny-
ligen ett betänkande  till regeringen.18  Den föreslår 
med utgångspunkt från den nationella handlings-
planen ”Från patient till medborgare” en rad för-
ändringar i den statliga organisationsstrukturen för 
att effektuera målen i handlingsplanen. Bland annat 
föreslås att Hjälpmedelsinstitutet får nya uppgifter 
genom att bli ett kunskapscentrum för funktions-
hindrades delaktighet och med en tyngdpunktsför-
skjutning från hjälpmedel till design för alla, hjälp-
medel i miljö samt tillgänglighet och bemötande.

”Design for all Award” är ett nederländskt initiativ 
där Sverige är inbjudet att delta. Syftet med tävling-
en är att finna en idé, prototyp eller produkt som 
är användbar för så många som möjligt, inte minst 
för människor med funktionshinder.19 Information 
om tävlingen finns på www.hi.se. 

Även Nordiska samarbetsorganet för handikappfrå-
gor lägger tonvikten vid Design för alla dels genom 
att kräva att detta ska ingå i strategin för hållbar 
utveckling i Norden, dels genom att i år utlysa en 
Nordisk Design för alla-utmärkelse.20  

I det av regeringen utlysta Designåret 2005 ingår 
Design för Alla som ett av flera olika områden som 
särskilt ska beaktas.21

Genom att tillämpa ”Design för Alla” och öka den 
egna kompetensen om olika konsumentgruppers 
behov kan tillverkare bredda sin marknad genom 
ökad delaktighet och åstadkomma konkurrens- och 
kostnadsfördelar. 

Funktionshinder och 
tillgänglighet

Tillgänglighet är, som vi redan påpekat inte något 
som främst motiveras av behoven hos personer med 
funktionshinder av olika slag. God tillgänglighet är 
en angelägenhet för alla, men har ofta störst prak-
tisk betydelse för den som har något slags funk-
tionsnedsättning.

I Sverige finns enligt Hjälpmedelsinstitutets beräk-
ningar cirka 1,3 miljoner personer mellan 16 och 84 
år med något slags permanent funktionshinder. Vis-
sa får funktionshinder tidigt i livet. Praktiskt taget 
alla, som når hög ålder, får något slags funktions-
nedsättning. Många kommer dessförinnan ha varit 
temporärt funktionshindrade på grund av sjukdom 
eller olycksfall. Småbarnsåren med barnvagn kan 
delvis liknas vid den situation som en rullstolsburen 
person befinner sig i. Det är viktigt att alla blir med-
vetna om att vanliga livsloppsförändringar påverkar 
tillgängligheten till nödvändiga tjänster.

I Europa med en befolkning på mer än 700 miljoner 
beräknas 50 miljoner ha något väsentligt funktions-
hinder. 100 miljoner är över pensionsåldern och 
antalet personer över 80 år ökar snabbt. I samman-
ställningen ges några exempel på omfattningen av 
olika funktionshinder som kan påverka möjlighe-
ten att använda serviceautomater.22 Observera att 
siffrorna är hämtade från olika källor och kan bygga 
på olika definitioner och därför inte vara direkt 
jämförbara.

9 www.hi.se
10 www.eidd.nu
11 www.e-accessibility.org
12. www.hi.se
13. www.ho.se

18 SOU 2004:54, Handikappolitisk samordning – organisation för strategi och genomförande
19 www.hi.se
20 www.nsh.se
21www.merdesign.se
22 Uppgifterna i detta avsnitt om europeiska förhållanden är hämtade från ”A step  forward, design for all”, utgiven av det EU-
stödda projektet INCLUDE (Inclusion of Disabled and Elderly in Telematics). Uppgifterna om svenska förhållanden är tagna från 
Hjälpmedelsinistitutets webbplats..

14. http://cid.nada.kth.se
15 www.nhr.se
16 www.arkitekt.se
17 www.arkitekt.se
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Rekommendationer, 
standards och lagstiftning

1. Bristande enhetlighet skapar problem för 
tillgängligheten

Kunskapen finns om hur en serviceautomat görs 
tillgänglig för alla. Det är tillämpningen som ofta 
brister. Serviceautomater är också ett område som i 
alltför liten utsträckning gjorts till föremål för stan-
dardisering. Befintlig standard följs inte heller alltid. 

Det finns, för att bara nämna ett exempel, två olika 
sätt att placera siffrorna på knappsatser – telefonens 
med ettan längst uppe till vänster eller räknemaski-
nens med ettan längst nere till vänster. Bankomater 
i de flesta länder, bland annat Sverige, tillämpar 
telefonens sifferordning, som också är den mest 
logiska och därmed ergonomiskt riktiga. Det finns 
dock några länder som har räknemaskinens ord-
ning. Danmark har varit ett av dem, men håller på 
att byta. Nya bankomater i Danmark följer telefo-

nens ordning medan gamla, som fortfarande är i 
bruk, följer räknemaskinens sifferordning.
   
Enligt europeisk standard (EN 1332-3) ska tang-
entbordet följa telefonens principer, men också ha 
en taktil markering (möjlighet att känna) på siffran 
fem. Standarden säger också att funktionstangenter-
na ska separeras från siffertangenterna samt reglerar 
vilka färger som ska användas:  röd – avbryt; gul 
– ändra, korrigera; grön OK, fortsätt. På motsva-
rande sätt finns europastandarder för allmänna de-
signprinciper (EN 1332-1), kortets orientering  det 
vill säga hur det sätts in i maskinens läsare och hur 
användarens önskemål om gränssnittets utformning 
kan lagras på kortet (EN 1332-4). 

2. Lagar och normer i Sverige

Sveriges Konsumentråd bedömer att den lagstift-
ning som reglerar kraven på tillgänglighet är till-
lämplig också för serviceautomater. Dessa tillhan-
dahåller tjänster som kallas nödvändighetstjänster 
som alla medborgare ska kunna använda.

Enligt Plan- och Bygglagen (PBL) ska byggnader 
vara inrättade så att bostäder och lokaler är till-
gängliga för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Det innebär främst krav på 
utformning och färgsättning av förflyttningsvä-
gar – t ex ramper, korridorer och dörrar – och på 
lämplig utformning av bland annat toaletter och 
kapprum. Det innebär emellertid också krav på en 
lämplig utformning och placering av strömbrytare, 
manöverorgan för hissar och dylikt med hänsyn till 
exempelvis rullstolsburnas och synskadades behov. 
Skyltar, symboler och texter ska lätt kunna upptäck-
as och vara lättlästa.
 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undan-
röjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler 
dit allmänheten har tillträde och på allmänna plat-
ser (BFS 2003:19) ger vägledning om vad som krävs 
för att den byggda miljön ska vara tillgänglig och 
användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Då det gäller publika lokaler 
ska följande hinder undanröjas: mindre nivåskill-
nader, tunga dörrar och felaktigt placerade eller 
felaktigt utformade manöverdon, bristande kon-
trastmarkering och bristande varningsmarkering, 
bristande skyltning och brister i ljudmiljön, bristan-
de eller bländande belysning, brist på och bristande 
utformning av balansstöd, brister i utformning och 
placering av fast inredning.

Samarbetsorganet Bygg klokt anser att orden 
tillgänglighet och användbarhet måste användas 
tillsammans för att täcka de krav som ställs i bygg-
lagstiftningen.23  Tillgänglighet syftar på att man 
ska kunna ta sig fram och komma åt miljön. Nivå-
skillnader och manöverytor  är exempel på detta. 
Användbar är miljön om den går att vistas i och 
använda på det sätt den är avsedd för. Begriplighet, 
ljusförhållanden samt utformning och placering av 
manöverorgan är viktiga faktorer för användbarhet.

Hjälpmedelsinstitutet (HI), dåvarande Handikapp-
institutet gav 1997 ut riktlinjer för Serviceauto-
mater, ”Serviceautomater som vi vill ha dem” Där 
anges att följande faktorer bör beaktas av dem som 
utformar serviceautomater: 

n Automatens placering i den yttre miljön

n Reglagens utformning och placering (med reg-
lage menas exempelvis luckor, knappar, spakar, öpp-
ningar för kort, pengar eller nycklar)

n Tangentbordets utformning

n Bildskärmens utformning och placering

n Strålning, även sådan som påverkar olika hjälp-
medel som exempelvis hörapparater

n Hur kunden får information och kan kommuni-
cera med automaten

n Serviceautomatens anslutningar (möjlighet att 
använda olika slags hjälpmedel)

n Läsbarheten (exempelvis färg, skärpa, belysning, 
textutformning)

n Hur väl gränssnittet kan anpassas till olika använ-
dares behov. 

Hjälpmedelsinstitutets riktlinjer finns att hämta på 
institutets webbplats.24 Hur automaterna ska place-
ras i den yttre miljön för att vara tillgängliga för alla 
beskrivs kort i inledningen av riktlinjerna. I övrigt 
behandlas främst serviceautomaternas tekniska 
utformning. På så sätt är riktlinjerna angelägna 
för tillverkare och beställare av serviceautomater. 
Genom att de är relativt kortfattade är de också lätta 
att använda för organisationer som vill kontrollera 
tillgängligheten. 

Synskadades Riksförbund (SRF) har på sin webb-
plats rekommendationer om knappsatser: 5:an ska 
vara märkt med kännbar punkt och funktionsknap-
parna med punktskrift, tex KL för klar, AV för av-
bryt etc.25  Terminaler för kortköp kan också förses 
med tal som aktiveras via en tangent. SRF tycker 
också att en internationell standard bör utformas 
för knappsatser.
 
De handikappades riksförbund (DHR) har på sin 
webbplats funktionskrav för kassor med uppgifter 
om höjd, bredd, displayer, kortdragare mm.26  

Funktionshinder

Nedsatt rörlighet
Varav svårt rörelsehindrade
Varav  rullstolsburna

Väsentligt nedsatt hand- och armfunktion
Kan inte använda fingrarna
Kan inte använda båda armarna
Nedsatt styrka
Nedsatt koordination

Nedsatt hörsel
Varav  döva eller med grav hörselskada

Nedsatt syn
Varav blinda

Läs- och talsvårigheter
Dyslektiker
Talsvårigheter/svårt att göra sig förstådd

Nedsatt begåvning
Varav med betydande utvecklingsstörning

Europa 

  2 800 000

  1 000 000
  1 000 000
22 500 000
11 500 000

11 500 000
  1 100 000

11 500 000
  1 100 000

25 000 000
  2 500 000

30 000 000

         Sverige

         600 000
         350 000

         250 000

         900 000
         150 000

         165 000
            23 000

330-630 000
            40 000

200-230 000
            37 000

23 www.byggklokt.nu
24 www.hi.se/Tillgänglig/ServAuto/contents.shtm
25 www.srfriks.se

26 www.dhr.se
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Handikappombudmannen (HO) beskriver i en 
kommande publikation om ”Tillgänglighet och 
användbarhet i relation till olika funktionshinder” 
vilka faktorer som kan påverka orienterbarheten för 
människor med kognitiva funktionshinder (pre-
senteras här i sin helhet även om inte alla delar är 
tillämpliga på serviceautomater):

n överblickbar, enkel och logisk planlösning

n tydliga rumsformer och rumssamband samt färg-
sättning och belysning som förtydligar 
miljön

n konsekvent placering av sådana byggnadsdelar 
och inredningsdetaljer som det är viktigt 
att hitta 

n så få förändringar som möjligt t. ex av trafiksys-
temet

n entydighet, intrycken från olika sinnen ska vara 
samstämmiga

n orienteringspunkter, det vill säga något som i 
färg, form eller genom extra belysning eller 
ljud skiljer sig från omgivningen

n olika våningsplan ges olika färg eller karaktärise-
ras genom en symbol som återkommer på 
skyltar, hisspaneler, orienteringstavla mm.

n tydliga och lättbegripliga skyltar med symboler 
(man ska kunna hitta fram även om man 
inte kan läsa)

n logiska ledstråk som leder fram till utvalda strate-
giska punkter.

n användbar anordning, inredning och utrustning 
innebär bland annat utformning så att de är 
lättbegripliga, det vill säga att det ska vara lätt att 
förstå hur de ska användas utan att man 
behöver lära in det eller läsa instruktioner

n möjlighet att anpassa efter individuella behov

3. Normer i Storbritannien

The Disability Discrimination Act 1995 (DDA) gör 
det olagligt att diskriminera någon på grund av 
dennes funktionshinder. Lagen innebär bland annat 
att näringsidkare är skyldiga att göra rimliga an-
passningar (reasonable adjustments) av lokaler och 
service för att skapa tillgänglighet.

Tillämpningsföreskrifter och rättspraxis säger att 
när det gäller banker måste både uttag över disk och 
uttag via bankomat vara tillgängliga för alla och att 
banken är ansvarig för detta. Står uttagsautomaten i 
en butik, vilket inte är så vanligt i Sverige, är ban-
ken ansvarig för att själva automaten är tillgängligt 
utformad medan butiken ansvarar för automatens 
fysiska tillgänglighet.

Den nya lagens krav ansågs göra det nödvändigt 
med gemensamma riktlinjer för bankomaters 
utformning och placering. En arbetsgrupp tillsat-
tes inom Centre for Accessible Environments. 1999 
publicerades riktlinjer för uttagsautomater. De gavs 
ut i ny upplaga 2002.27

Riktlinjerna utarbetades av en arbetsgrupp, där 
myndigheter, banker och bankomattillverkare var 
företrädda. För finansieringen svarade sju stora 
banker och tre bankomattillverkare. 

Det 70-sidiga dokumentet ger mycket detaljerade 
anvisningar för hur bankomater skall utformas och 
placeras.28  

Värt att notera är att åtminstone en del av arbets-
gruppens rekommendationer är baserade på 
forskning. Bland annat studerade man räckvidden 
hos 300 rörelsehindrade bankomatanvändare, varav 
drygt hälften rullstolsburna. 100 synskadades möj-
lighet att ta del av informationen på bildskärmarna 
studerades också.

4. Normer i USA

American Accessibility Guidlines (ADAAG) for 
buildings and facilities har ett avsnitt om bankoma-
ter, se punkt 4.34 Automatic Teller Machines.29  

5. Utvecklingsarbete i Belgien

En arbetsgrupp inom Socialministeriet har till upp-
gift att lägga förslag till ökad tillgänglighet till ban-
komater (Groupe de travail ’Guichets automatique 
de banque’ /GAB/). I direktiven sägs att gruppen 
ska arbeta praktiskt och ta tillvara utländska erfa-
renheter. Gruppen består främst av myndighetsföre-
trädare och forskare, särskilt inom arkitektur, men 
det finns också några representanter för banker och 
tillverkare.

I praktiken har det inneburit att man lägger särskild 
vikt vid att förbättra den fysiska tillgängligheten till 
själva automaten. Den tekniska utformningen ägnas 
dock också uppmärksamhet. Som ett arbetshjälp-
medel använder gruppen en checklista, utarbetad 
på grundval av riktlinjerna från Centre for Acces-
sible Environments. Man har låtit översätta check-
listan till franska, flamländska och tyska, de tre 
officiella språken i Belgien.30

6. Internationellt standardiseringsarbete

Begreppet användbarhet ligger nära begreppet till-
gänglighet. Användbarhet definieras i den interna-
tionella standarden ISO 9241-11 som den utsträck-
ning i vilken en specifik användare kan använda en 
specifik produkt för att uppnå specifika mål med 
ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse i 
ett givet användarsammanhang. Det handlar alltså 
om tre aspekter:

n ändamålsenlighet – att produkten gör det som 
användaren vill att den ska göra

n    effektivitet – att det inte tar för lång tid

n   tillfredsställelse – att användaren upplever pro-
dukten på ett positivt sätt.

Andra för serviceautomater viktiga standarder är

n   ISO 13407 Användarcentrerade designprocesser 
för interaktiva system

n   ISO/TS 16071 Ergonomics of human-system 
interaction – Guidance on accessibility for human-
computer interfaces

n EN 1332-1 om allmänna designprinciper

nEN 1332-3 om principerna för tangentbordets 
utformning

nEN 1332-4 om principerna för kortens utformning

En europeisk standardiseringskommitté (CEN/TC 
224) arbetar sedan 1999 med att organisera, koordi-
nera och övervaka utvecklingen av kortstandarder. 
En internationell standardiseringskommitté (ISO/
TC 68), som bland annat arbetar med frågor om 
teknisk standardisering på det finansiella området, 
arbetar delvis med likartade frågor. 

Anec, den europeiska konsumentorganisationen 
inom standardiseringen driver på för en gemensam 
kortstandard, där en taktil markering på kortet 
hjälper personer med synnedsättning att orientera 
kortet i rätt riktning.

Erfarenheter från 
projektarbetet

1. Projektets film om serviceautomater

Projektet har i nära samarbete med Bo Wanngård 
producerat en film, som illustrerar de svårigheter 
ett funktionshinder kan skapa i kontakten med 
serviceautomater. Vi lät två personer med syn-
skada och en rullstolsburen person orientera sig i 
automatdjungeln. Filmen visar hur dessa personer 
möter en rad svårigheter. I vissa fall beror de på 
brister i automaternas konstruktion och framförallt 
på de svårigheter som den stora floran av sinsemel-
lan olika serviceautomater kan orsaka. 

Den viktigaste slutsatsen av filmen är kanske ändå 
att den lokala miljön erbjuder en rad, ofta lätt av-
hjälpta, fysiska hinder för den med funktionshinder 
som vill använda en bankomat eller annan service-
automat.31  

27 Access to ATM:s UK design guidelines. Centre for Accessible 
Environments 2002
28 En sammanfattning kan hämtas på www.cae.org.uk/abd_
articles/atm.html

29 www.access-board.gov

30 Information om arbetet gavs vid ett sammanträffande med 
företrädare för arbetsgruppen i november 2003.

31 Filmen finns hos alla medlemsorganisationer och kan 
också till lågt pris erhållas från Sveriges Konsumentråd



18 19

2. Sveriges Konsumentråds och CID/KTHs 
workshop

Centrum för användarorienterad IT-Design (CID) 
på Kungl. Tekniska Högskolan (KTH) har varit re-
presenterad i projektets referensgrupp. Tillsammans 
med CID ordnade projektet en workshop på KTH. 
Tanken bakom denna var att personer med egna 
funktionshinder eller erfarenhet av funktionshinder 
skulle samarbeta med företrädare för beställare och 
tillverkare för att identifiera problem och anvisa 
möjliga lösningar. Vår workshop dokumenterades i 
en enkel videofilm.32    

Tio kreativa och användbara idéer dokumenterades:

n   Den som har svårt att se summan på banko-
matens skärm kan få ett förvalt belopp inmatat på 
kortet. Om inget annat anges betalar uttagsautoma-
ten ut det förvalda beloppet. Förslaget underlättar 
för synskadade.

n   Själva kortet bör ej gå förlorat om man trycker 
in fel kod. Däremot bör kortet självfallet avaktiveras. 
Att få behålla kortet underlättar vid senare kontakt 
med banken för att aktivera kortet igen. Behovet av 
skydd mot missbruk av kort är en invändning 
mot idén.

n   Tangentbord med både siffror och bokstäver 
underlättar att komma ihåg koden, genom att man 
kan minnas den som ett namn eller ett ord. Försla-
get underlättar för personer med kognitiva funk-
tionshinder.

n   Iris- eller fingerav-
tryck i stället för pinkod 
underlättar för alla som 
har svårt att minnas sin 
kod eller läsa på skärm 
och tangentbord och för-
svårar obehörigt utnytt-
jande.

n   Talad kommunika-
tion med automaten un-
derlättar för den som har 
svårt att se eller har läs- och skrivsvårigheter. Kom-
mandon kan läsas in och bekräftas i talad form.

n Biljettautomat skulle kunna användas med 
hjälp av röststyrning. Underlättar för synskadade 
och personer med läs-och skrivsvårigheter.

n    Luftdrag i inmatningshålet för kortet underlät-
ter för alla att hitta det.

n    Lågt placerade reglage underlättar för personer    
i rullstol.

n    Att automaten med hjälp av rörlig arm eller 
annan metod kommer fram till kunden underlättar 
för personer med begränsad rörelseförmåga.

n Dialogen med automater bör vara så enhetlig 
som möjligt. Det underlättar för personer med kog-
nitiva funktionshinder.

Några av dessa idéer har vi tagit till oss och gjort till 
våra.

Hong Kong – exempel på 
ny teknik

De snabbväxande ekonomierna i Sydostasien är 
ofta experimentfält för ny teknik. Kontaktlösa kort 
som betalningsmedel i kollektivtrafiken finns sedan 
flera år i bruk i några storstäder, liksom trådlösa 
betalterminaler i butik. Bägge är lätta att hantera för 
den som av olika skäl har svårt att utnyttja en fast 
placerad automat. Vi ger här några exempel på hur 

den nya tekniken tillämpas i 
Hong Kong.

Octopus – kontaktlöst kort
De flesta av Hong Kongs 
kollektivtrafikresenärer 
betalar sina resor med ett 
kontaktlöst kontantkort 
– kallat Octopus. Det köps 
för motsvarande ca 50 
kronor på lokaltrafikens 
försäljningsställen, där det 
också kan laddas med valfritt 
belopp. Även i butiker och 
kaféer kan kortet förses med 

pengar, exempelvis från ett betalkort, men också 

användas för betalning. Kortet är helt anonymt och 
kan precis som sedlar och mynt inte ersättas om 
man förlorar det.

När man passerar spärren i en tunnelbanestation el-
ler går in i en buss håller man kortet på eller alldeles 
intill en display. Som framgår av bilden från en tun-
nelbanespärr är det inte nödvändigt att ta ut kortet 
från sin förvaringsplats. Det räcker att hålla plånbok 
eller handväska över avläsaren. 

Efter avslutad resa hålls kortet framför avläsaren i 
utgångsspärren, informationen på kortet avläses, re-
sans längd och biljettpriset avgörs och betalningen 
dras
 
Displayen visar, dock endast under mycket kort tid, 
vad resan kostat och vilket belopp som återstår på 
kortet. Eftersom det belopp som ska dras räknas ut 

automatiskt och resenären inte behöver göra något 
annat än att visa upp kortet fyller informationen 
om avgift och återstående belopp endast syftet att 
informera resenären.

Displayen har alltid samma utseende, texten är re-
lativt stor, men kunde ha bättre kontrast. Är utrym-
met i övrigt tillgängligt för rullstolsburna bör det 
inte vara någon svårighet att låta avläsa kortet. 

EPS – electronic payment system
Butikernas betalterminaler kallas EPS (Electronic 
Payment System) och finns i minst två typer. Även 
små butiker och några av de mer etablerade stånden 
på gatumarknaderna använder EPS. 

Bägge typerna av betalterminaler är placerade bred-
vid kassan och hanteras av expediten, om kunden 
avser att signera med namnteckning. Vill kunden 
signera med kod kan terminalen lyftas ur sin hål-
lare, ungefär som en trådlös telefon, och kan han-
teras av kunden på det sätt som passar honom eller 
henne bäst. När terminalen åter placeras i hållaren, 
läses informationen av online av banken/kortföre-
taget, som sedan accepterar betalningen, varefter 
kvittot skrivs ut på det sätt vi är vana vid.
   
Slutsatser
Erfarenheten från Hong Kong är att det kontaktlösa 
kortet fungerar väl som betalningsmedel. Kollektiv-
trafikens taxesystem är annorlunda än det svenska. 
Varje enskild resa betalas kontant. Vid byte betalas 
ny avgift. Avgifterna varierar dessutom kraftigt mel-
lan trafikslagen. Någon teknisk svårighet att med ett 
annat taxesystem utnyttja det kontaktlösa Octopus-
kortet som periodkort eller för byte inom viss tid 
torde dock inte föreligga.

Erfarenheten är att också betalterminalerna ”EPS” 
fungerar väl. Genom att de är löstagbara och sladd-
lösa kan kunden hålla dem på ett individuellt an-
passat sätt, bekvämt hantera de ganska stora tang-
enterna samt undvika reflexer och hålla lämpligt 
läsavstånd till den jämförelsevis stora displayen. 

EPS hanteras av kund.

EPS hanteras av expedit. Observera Octopusläsaren. 32 Kan erhållas från Sveriges Konsumentråd
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Webbadresslista

www.access-board.gov
The Access Board, a federal agency committed to 
accessible design. Finns i Washington, 
USA. Har länk till bl a ADA Accessibility Guidelines 
(ADAAG) for buildings and facilities. 
Se 4.34: Automatic Teller Machines.

www.anec.org
The European Association for the Co-ordination 
of Consumer Representation in Standardisation. 
Arbetar bland annat med design för alla. Verkar för 
en standard med taktil markering på smarta kort.

www.boverket.se
Boverket. Gå in på Föreskrift om enkelt avhjälpta 
hinder.

www.byggklokt.nu
Bygg klokt är ett samarbete mellan fem rörelsehin-
derorganisationer och Synskadades Riksförbund
för att samordna arbetet med tillgänglighet och 
användbarhet. 

http://www.cae.org.uk/
Centre for Accessible Environments. Har bland an-
nat utformat riktlinjer för bankomater ”Access to 
ATMs UK Design Guidelines

http://www.design.ncsu.edu/cud/index.html
The Center for Universal Design I USA. Grundat av 
arkitekten Ronald L. Mace, mannen bakom begrep-
pet universal design. 

www.certec.lth.se
Certec är en avdelning inom designinstitutionen vid 
Lunds tekniska högskola. Bodil Jönsson är professor 
i rehabiliteringsteknologi. Arbetar bl a med ”Design 
för alla” och ”Äldre och Design”.

www.cfk.gu.se
Centrum för konsumentvetenskap. Tvärvetenskap-
ligt forskningscentrum i Göteborg (Universitet, 
Chalmers, Handelshögskolan). Bildades 2001. Ska 
initiera och bedriva forskning inom konsumentve-
tenskap.

http://cid.nada.kth.se
CID, Centre for User Oriented IT design. Centrum 

för användarorienterad IT-design vid KTH (Kung-
liga Tekniska Högskolan). Ingår i nätverket EDeAN 
(European Design for All e-Accessibility Network).

www.computersweden.idg.se
IT-tidningen Computer Sweden. Har bl a många 
artiklar om smarta kort.

www.design-for-all.org
EIDD Europ, European Institute for Design and 
Disability. Ett europeiskt nätverk som verkar för 
ökad livskvalitet med hjälp av design inom områ-
dena produkter, tjänster och miljöer. I nätverket 
samverkar professionella inom de olika tillämp-
ningsområdena och brukare.

www.dhr.se
De Handikappades Riksförbund som har faktablad 
bland annat om Funktionskrav för kassor med krav 
på höjd, bredd, displayer och kortdragares utform-
ning och placering etcetra. Har blankett för anmä-
lan till byggnadsnämnden om brister i allmän miljö 
eller hinder i allmän lokal (som är Boverkets före-
skrifter om enkelt avhjälpta hinder). Ingår i Bygg 
klokt.

www.e-accessibility.org
The European Design for All e-Accessibility net-
work, EDeAN. 100 organisationer finns i nätverket 
med nationella kontaktcentrum i 15 länder. Sam-
ordnas i Sverige av HI (Hjälpmedelsinstitutet). 
Övriga medlemmar i nätverket är EIDD (European 
Institute for Design and Disability), CID (Centrum 
för användarorienterad IT-design), HO (Handi-
kappombudsmannen) och Statskontoret.

www.edf-feph.org
European Disability Forum (EDF). Paraplyor-
ganisation som är ett rådgivande organ till EU:s 
institutioner i handikappfrågor. Är sammansatt av 
organisationer och nationella samarbetsorgan inom 
EU och representerar mer än 37 miljoner personer 
i Europa. Handikappförbundens samarbetsorgan 
(HSO) är representerat i EDF:s beslutande organ 
och kommittéer.

www.eidd.nu
Det svenska nätverket inom EIDD, European Insti-
tute for Design and Disability är en ideell organisa-
tion som bildades i Sverige 1996 med stöd av NHR 

(Neurologiskt Handikappades Riksförbund). Är ett 
nätverk för formgivare, industridesigner, arkitekter, 
planerare, ideella organisationer, myndigheter och 
företag på alla nivåer. EIDD-Sverige är ett nätverk 
som har mottot Design för alla. EIDD-Sverige ingår 
i EDeAN (European Design for All e-Accessibility 
Network).

www.funkanu.se
Funka Nu. Arbetar bland annat med tillgänglighets-
märkning av webbplatser.

www.gotland.se/tillganglighetsguiden
Gotlands tillgänglighetsguide.

www.hi.se
Hjälpmedelsinstitutet. Nationellt kunskapscentrum 
inom området hjälpmedel och tillgänglighet för 
människor med funktionshinder. Huvudmän är sta-
ten, Landstingsförbundet och Svenska Kommunför-
bundet. Har tagit fram rekommendationer för hur 
serviceautomater och webbplatser ska utformas för 
att vara tillgängliga för alla. Samordnar det svenska 
nätverket i EDeAN (European Design for All e-Ac-
cessibility). Bra länkar.

www.ho.se
Handikappsombudsmannen. Statlig myndighet. 
Utgår från FN:s standardregler om delaktighet 
och jämlikhet för människor med funktionshinder. 
Sedan 2001 finns ett nationellt tillgänglighetscenter 
som en del av HO. Ansvarig för ”Riktlinjer för en 
tillgänglig statsförvaltning. Mot full delaktighet och 
jämlikhet för människor med funktionshinder”. 
Ingår i nätverket EDeAN (European Design for All 
e-Accessibility Network).

www.hso.se
Handikappförbundens samarbetsorgan. En para-
plyorganisation med 43 medlemmar. Ska vara 
handikapprörelsens enade röst mot regering, riks-
dag och centrala myndigheter. Har en omfattande 
webbplats med många bra länkar nationellt och in-
ternationellt, bland annat till olika organ inom EU. 
Definierar tillgänglighet som fysisk, kommunikativ, 
informativ och psykosocial.

www.konsumentverket.se
Konsumentverket som har sektoransvar för konsu-
mentrelaterade handikappfrågor.

www.merdesign.se
Kampanj inför Designåret 2005. Samordnas av 
Svensk Form och Stiftelsen för Svensk Industri-
design på uppdrag av Sveriges regering. Lista över 
projekt. Designkalendarium.

www.nita.uu.se
Nationellt IT- användarcentrum i Uppsala.

www.nsh.se
Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor 
med sekretariat för Nordiska Handikappolitiska 
Rådet. Har rekommendationer om design för alla i 
strategin för hållbar utveckling i Norden. Har ersatt 
Tillgänglighetspriset med en nordisk Design för 
Alla-utmärkelse. Årets tema blir informationssam-
hällets produkter och tjänster. Har tidigare genom-
fört den nordiska designtävlingen ”Den Moderna 
Resan”.

www.prevent.se
En ideell organisation som är Nordens ledande 
kunskaps- och utbildningsförmedlare inom arbets-
miljöområdet (kallades tidigare Arbetarskydds-
nämnden). Huvudmän är Svenskt Näringsliv, LO 
och PTK. 

www.regeringen.se
Information om regeringen, departementen, lagar, 
SOU (Statens Offentliga Utredningar), propositio-
ner, skrivelser, kommittéer mm).

www.rikstrafiken.se
Klara bytet. Rikstrafikens del i projektet Hela Resan.

www.sis.se
Swedish Standards Institute. Del av det europeiska 
och globala nätverk som utarbetar internationella 
standarder.

www.srfriks.org
Synskadades Riksförbund. Har länk till prioriterade 
tillgänglighetsmål bl a ”Märk 5:an”. SRF önskar en 
internationell standard för knappsatsers utform-
ning. 5:an ska alltid vara märkt med en tydligt 
kännbar punkt. Funktionsknapparna ska vara 
märkta med förkortad punktskrift, till exempel KL 
för klar, AV för avbryt etc. Terminaler för kortköp 
ska vara försedda med tal som kan aktiveras av kun-
den via en tangent.
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www.statskontoret.se/anvandbarhet
Användbarhet och Design för alla – nyckeln till 
ett informationssamhälle för alla. Definitioner på 
användbarhet och design för alla. Ingår i nätverket 
EDeAN (European Design for All e-Accessibility 
Network).

www.svenskform.se 
Designforum på Skeppsholmen i Stockholm.

www.sverigeskonsumentrad.se
Sveriges Konsumentråd

www.svid.se
Stiftelsen Svensk Industridesign. I styrelsen finns 
representanter från Ingenjörsvetenskapsakademin, 
NUTEK, Svensk Form, Svenskt Näringsliv och Vin-
nova. Verkar för design som en utvecklingskraft för 
både näringsliv och offentlig verksamhet.

www.teresias.org
Access-Ability. Making technology more useable by 
people with disabilities. Guidelines to ticket machi-
nes, gateways and barriers, screens, smart cards, 
chip and PIN, screens and interaction, electronic 
purses, public access terminals, smart media and 
biometrics, touchscreens, keypads, visual displays, 
typefaces, pictograms, icons and symbols, audio 
input and output, wireless systems.

www.tvsollentuna.se
Har producerat en film om serviceautoma-
ter för Sveriges Konsumentråds projekt om 
Tillgängliga serviceautomater. Kontaktas via 
web@tvsollentuna.com

www.universaldesign-sweden.com
Universal Design Education Project – Sweden 
(UDEP-S) är ett projekt som finansieras av All-
männa arvsfonden. Det syftar till att stimulera och 
stödja lärarna på landets högskolor för arkitektur 
och design i deras undervisning om design för alla. 
UDEP-S representerar EIDD-Sverige (European 
Institute for Design and Disability) i EDeAN (Euro-
pean Design for All e-Accessibility Network).

www.usdoj.gov/crt/ada/adahom1.htm The Ameri-
cans with Disabilities Act (ADA) homepage. 
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Avslutning

Att kunna ta ut pengar från bankomat och betala 
med kort i butiker och när man köper tågbiljett 
tillhör de så kallade nödvändighetstjänsterna. Att 
betala med kort ger ofta tillgång till rabatter och 
lägsta pris. 

När personlig service ersätts med självbetjäning 
genom automater måste stora krav ställas på ut-
formningen. Alltför lite forskning och utveckling 
har ägnats frågan hur konsumenterna på bästa sätt 
kan använda automaterna. Det brister i tillgänglig 
design och utformningen varierar på ett sätt som 
förvirrar och skapar onödiga problem. Det ställs 
relativt höga krav på abstrakt tänkande för att 
någorlunda enkelt kunna använda alla olika service-
automater. 

Konsumenterna förväntas lära sig att använda ett 
stort antal automattyper, där till och med hur kortet 
sätts in varierar. Ingen har något att vinna på att 
konsumenten måste vrida och vända på betalkortet 
ett antal gånger innan det fungerar. 

Tillverkare och beställare av serviceautomater bör 
utgå från principerna om Design för alla eller uni-
versal design, som innebär att produkter, tjänster 
och miljöer ska utformas så att de kan användas av 
så många som möjligt. Genomsnittskonsumenten 
finns inte i det verkliga livet. Konsumenterna är en 
heterogen grupp med olika behov. Automater och 
annan självbetjäning måste utformas så att de lätt 
kan utnyttjas och flexibelt kan anpassas till kunder-
nas varierande individuella behov och förutsätt-
ningar.

Bankomaten är bankens ansikte utåt, ofta det första 
och enda konsumenten möter. Det är därför obe-
gripligt att det fortfarande finns så många slitna och 
illa designade uttagsautomater. Att installera en ny 
och tillänglig bankomat kostar mellan 300 000 och 
800 000 kronor. Det är jämfört med annat en gan-
ska låg kostnad för att vårda ett varumärke. Både 
banker och konsumenter skulle vinna på en mer en-
hetlig design av nya uttagsautomater vad gäller de 
grundläggande funktionerna. Den självklara ut-
gångspunkten är att alla automater ska utformas 
och placeras så att alla människor själva kan ta sig 
fram till dem och själva kan använda dem.
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Butikernas betalterminaler är ofta illa placerade, 
med dålig design och sinsemellan olika utformning. 
De som utformar och beställer betalterminaler bör 
lägga betydligt större vikt än i dag vid att tillgodose 
de olika behov och förutsättningar som kunderna 
har.  

Genomströmningshastigheten i kassorna ökar, till 
nytta för både butiken och konsumenterna i kas-
sakön om likartad utformning av grundläggande 
funktioner, flexibel placering och enklare dialog gör 
det lättare att använda betalterminalerna. 

Trafikföretagens biljettautomater lämnar också 
mycket att önska. Dagens biljettautomater är en 
heterogen samling med starkt varierande och i 
vissa fall dålig design. Till dålig design hör att ha 
enbart biljettautomater med pekskärm, vilket gör 
dem svåra och ibland helt omöjliga att använda för 
vissa personer. En kombination av tangentbord och 
pekskärm är den bästa lösningen. En stor flexibilitet 
för den enskilde användaren är vad som bör efter-
strävas. 

En samordning mellan olika trafik- och resebolags 
automater krävs för att kunderna ska kunna nyttja 
systemen så som det från början är tänkt.

Det är viktigt att systemen för serviceautomater 
utformas så att vissa grupper inte utestängs. Det 
handlar inte enbart om att vissa inte får utestängas 
från att fysiskt kunna hantera systemen. Det får inte 
heller ställas sådana krav på intellektuell och kogni-
tiv förmåga eller sociala levnadsförhållanden för att 
kunna använda systemen att vissa grupper onödigt-
vis ställs utanför.

Våra krav, förslag och 
rekommendationer i 
sammanfattning

Kraven, förslagen och rekommendationerna är upp-
räknade i den ordning de nämns i avsnittet 16 steg 
mot tillgängliga serviceautomater.

1. Alla bör kunna nå fram till en serviceautomat och 
kunna använda den.

2. Principerna bakom begreppet Design för alla bör 
styra utformningen av serviceautomater

3. Beställare och tillverkare bör i sina kravspecifi-
kationer utgå från brittiska Centre for Accessible 
Environments ”Access to ATMs UK Design Guide-
lines”, när existerande standards inte ger tillräcklig 
vägledning.

4. Detaljhandelns butiksansvariga och bankernas 
lokalkontorsföreståndare bör hämta vägledning i 
”Acess to ATMs...” och/eller Hjälpmedelsinstitu-
tets ”Serviceautomater som vi vill ha dem”, när de 
planerar installation och placering av serviceauto-
mater.

5. Regering, myndigheter och organisationer bör 
lägga betydligt större kraft än hittills på marknads-
föring till företag och näringslivsorganisationer av 
riktlinjer, program och aktiviteter som rör tillgäng-
lighet.

6. Insatser för ökad tillgänglighet behöver i vissa fall 
stöd av lagstiftning. En förutsättning för lagstiftning 
är att det finns tekniska specifikationer i form av 
standarder eller väl etablerade normer och praxis.

7. Tillgänglighet bör alltid vara ett av syftena med 
standardisering som rör serviceautomater.

8. Bra villkor för konsumentrepresentation ökar 
förutsättningarna för att tillgänglighetsaspekterna 
ska kunna bevakas i det praktiska standardiserings-
arbetet.

9. Kommunerna bör i samverkan med det lokala 
näringslivet se till att Boverkets föreskrifter om lätt 
avhjälpta hinder tillämpas också när det gäller ser-
viceautomaterna i kommunen.

10. Serviceautomaternas grundläggande funktioner 
som knappsatsens utformning, placering av olika 
reglage och dialogen  med automaten bör standar-
diseras.

11. Kortorienteringen bör vara densamma i alla 
automater.

12. Vissa personers funktionshinder gör att deras 
kontakter med serviceautomater underlättas av ett 
gränssnitt som är särskilt anpassat för dem. Stan-
darder bör vara utformade med en flexibilitet som 
medger detta.

13. Det bör vara möjligt att få talad information av 
automaten och dessutom kunna lämna sin beställ-
ning till automaten i talets form.

14. Tangenttryckning bör bekräftas av ett ljud 
(”pip”).

15. Det bör finnas ett utrymme för rullstolsburnas 
ben under automaten.

16. Reglagen bör vara lättmanövrerade, korten lätta 
att sätta in och ta ut.

17. Övergång till chipkort (”smarta kort”) ger 
möjligheter att mata in information på kortet om 
den enskildes behov av anpassat gränssnitt. Ökad 
flexibilitet hos automaterna krävs för att dessa möj-
ligheter ska kunna tillvaratas.

18. Tillverkarna bär huvudansvaret för att tillgäng-
lighetskravet beaktas vid utformningen av service-
automater Det är angeläget att grundfunktionerna 
lätt känns igen i alla typer av automater.

19. Tillverkarna bör inrätta ett särskilt branschor-
gan för bevakning av tillgänglighetsfrågor och med 
representation för konsumentintressen.

20. Beställarna (banker, butiker, trafikföretag med 
flera) bär huvudansvaret för att tillgängliga service-
automater placeras i tillgängliga miljöer.

21. Företagen och deras branschorganisationer bör 
utbilda personal i tillgänglighetsfrågor på varje 
verksamhetsställe.

22. Kommunerna kan genom riktlinjer, tillgänglig-
hetsguider och övervakning öka tillgängligheten till 
serviceautomater.

23. Banker och trafikföretag bör placera närbelägna 
uttagsautomater och biljettautomater i olika höjd.

24. I butiker bör minst en kassa ha en betalterminal 
som har extra stor display och dessutom är trådlös 
eller på annat sätt löstagbar.

25. För att underlätta att minnas sin kod bör tang-
entborden kompletteras med bokstäver på siffer-
tangenterna så att pinkoden kan översättas till ett 
meningsfullt ord eller namn på fyra bokstäver.

26. På sikt bör pinkoden ersättas eller kompletteras 
med någon form av biometrisk kontroll av exem-
pelvis iris, fingeravtryck eller ansiktsform.

27. Kontaktlösa kort bör användas i all den ut-
sträckning det är möjligt av säkerhetsskäl.

28. Bankföreningen, Svensk Handel och Svenska 
Lokaltrafikföreningen/Resekortsföreningen i Nor-
den bör tillsätta en gemensam samrådsgrupp för 
serviceautomater 
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Andreas Bakken, HSO (Handikappförbundens 
Samarbetsorgan) fr o m 2003-12-01
www.hso.se

Anita Beckman, Riksförbundet Hem och Samhälle
www.hemochsamhalle.a.se
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