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1. Sammanfattning 

Studien är genomförd med användartester, workshops och intervjuer 

Studien har genomförts av Stelacon på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS). För att 
definiera hur tillgängliga talsvarssystem bör utformas har totalt 56 användartester med 
personer som har funktionsnedsättningar och med äldre personer genomförts. Målgrupperna 
som ingick i studien var: äldre personer, personer med hörselnedsättning, döva personer, 
personer med ADHD, Asperger, Afasi eller som har haft en stroke, nedsatt handfunktion samt 
personer utan påvisad funktionsnedsättning. De målgrupper som i genomsnitt upplevde 
systemen som svårast var personer med afasi eller som har haft en stroke och döva personer. 
Varje testperson har testat 5-7 talsvarssystem. Vidare har två workshops med 
intresseorganisationer organiserats, samt totalt 18 intervjuer med kravställare och 
leverantörer genomförts. De talsvarssystem som ingick i utvärderingen var 
Pensionsmyndigheten, 1177 Vårdguiden i Stockholm, SJ Resebokning, Försäkringskassan, 
Skatteverket, PostNord, Kronofogdemyndigheten, SEB, Handelsbanken, Swedbank, Skandia, 
Länsförsäkringar, IF, Moderna försäkringar, Telia, Telenor, Tele2, Tre, och Nordea.  

Talsvarssystem är viktiga för kommunikationen mellan medborgare och myndigheter och 
företag. Talsvarssystem kan för vissa vara den enda kontaktvägen till myndigheter och företag 
och för andra mer som ett komplement till andra kommunikationskanaler. För att 
kommunikation med hjälp av talsvarsystem ska fungera på ett ändamålsenligt sätt, är det 
betydelsefullt att systemet uppfyller vissa kriterier för tillgänglighet.  

För att tillgängligliga talsvarssystem ska vara tydliga och begripsamma 

I denna studie har det framkommit att tillgängliga talsvarssystem ska; 

• vara tydliga avseende informationens innehåll och språkets begriplighet, 
• vare sig ha alltför många valmöjligheter, eller vara alltför långt, 
• ha tagit hänsyn till de integritetsfrågor och praktiska problem som kan uppstå när en 

mellanhand krävs för att kunna kommunicera med systemen, 
• ta hänsyn till varierande behov av betänketid och ge tydliga avgränsningar mellan 

alternativen. 

Förbättra tillgängligheten genom användarcentrerad utveckling 

För de som vill arbeta med förbättringar av tillgängligheten i talsvarssystem är en rimlig 
startpunkt att känna till och tillämpa de riktlinjer som har tagits fram av Myndigheten för 
delaktighet (MFD) för talsvarssystem. Vidare rekommenderas att tillämpa en 
användarcentrerad utveckling och testa systemen med användare med olika behov och 
funktionsnedsättningar.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Utveckling inom informations- och kommunikationstjänster ger oss möjligheter som kan 
underlätta våra dagliga liv. Talsvarssystem är ett exempel på en tjänst som har effektiviserat 
många kund- och konsumentsamtal mellan företag/myndighet och privatperson och därmed 
blivit allt vanligare på den svenska marknaden. Talsvarssystemet tar vanligtvis över första 
kontakten med kunden och kan därmed antingen lösa kundens problem direkt eller slussa 
kunden vidare till rätt handläggare. Vidare kan många ärenden till och med lösas utan 
personlig kontakt vilket betyder att många ärenden kan lösas dygnet runt och utan kötider.  

Idag finns talsvarssystem som är mer eller mindre avancerade, som tillhandahålls av många 
aktörer (myndigheter och företag). Vissa är grundläggande och erbjuder konsumenten att 
välja mellan olika knapptryckningsval beroende på vilket ärende konsumenten har. Andra 
talsvarssystem är mer avancerade och utnyttjar taligenkänning och talsyntes där användaren 
kan interagera med maskinens talteknologiska gränssnitt.  

Under november – december 2015 genomförde Stelacon, på uppdrag av Post- och 
telestyrelsen (PTS) ”Förstudie inför uppdraget: Utvärdering av tillgängligheten i 
talsvarssystem”. Syftet med uppdraget var att undersöka vilka aktörers talsvarssystem som är 
lämpliga för undersökning med användartester. Bland urvalskriterierna ingick bland annat 
organisationens storlek och att olika interaktionssätt skulle finnas med. Förstudien resulterade 
i ett urval av aktörer som ska spegla variationer av funktion på befintliga talsvarssystem, ge en 
representativ bild av marknadens behov (ofta kontaktade) samt ha en spridning med 
avseende på privat aktörer och myndighet. Också valet av målgrupper och aktörer grundade 
sig på förstudien. En mindre grupp med personer utan funktionsnedsättning har också ingått i 
studien. 

I uppdraget har Stelacon utgått från de kriterier för tillgängliga talsvarssystem som 
Myndigheten för Delaktighet (MFD) har tagit fram: 

• Menyn begränsas till ett litet antal val, högst fyra,  
• Ett av valen i menyn är personlig kontakt med en telefonist, 
• Samtalet vidarekopplas till en telefonist om den uppringande personen inte gör något val 

inom en viss tid, cirka 15 sekunder, 
• Texttelefonanvändare erbjuds samma service som personer som använder vanlig 

telefon. 

När tillgängligheten av ett talsvarssystem definieras, utgår Stelacon därutöver från uttalanden 
från enskilda individer och systematiserar behov efter vad som verkar vara typiska för en 
specifik målgrupp. Det är viktigt att poängtera att denna undersöknings resultat inte är 
generella för samtliga individer med en specifik funktionsnedsättning eller samtliga aktörer; 
resultatet påverkas av individuella preferenser, specifika behov eller teknikintresse.  

2.2. Syfte  

PTS vill utvärdera tillgängligheten i ett urval av svenska offentliga och privata aktörers 
talsvarssystem. PTS syfte med studien är att undersöka hur tillgängliga dessa talsvarssystem är 
för personer med funktionsnedsättning och äldre. PTS har uppdragit åt Stelacon att undersöka 
tillgängligheten i svenska aktörers talsvarssystem. 
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2.3. Beskrivning av talsvarssystemen 

Ett talsvarssystem är ett system som tar emot och hanterar inkommande samtal automatiskt. 
Det finns i huvudsak två interaktionssätt: knappval, och taligenkänning. Vid knappval ges 
uppringaren förslag på ärenden eller åtgärder och ombeds att trycka på en viss knapp för att 
komma vidare. Vid taligenkänning uppmanas uppringaren att säga sitt ärende direkt till 
systemet för att sedan slussas vidare till rätt kompetens. Systemen kan också fungera som 
självservicesystem där uppringaren kan beställa material eller begära uppgifter utan att 
komma i direkt kontakt med någon handläggare. 

Tabell 1. Aktörer vars talsvarssystem har testats och deras interaktionssätt. 

Interaktionssätt Aktör  

Knappar Pensionsmyndigheten, 1177 Vårdguiden i 
Stockholm 
SJ Resebokning, SEB, Handelsbanken, 
Swedbank, Skandia, Länsförsäkringar, IF, 
Moderna försäkringar, Telia, Telenor, Tele2, 
Tre 

Taligenkänning Kronofogdemyndigheten, Nordea 

Kombination av båda interaktionssätten Försäkringskassan, Skatteverket, PostNord 
 

2.4. Metod 

Undersökningen av talsvarsystem har genomförts utifrån två parallella spår. Genom att 
tillämpa dels ett användarperspektiv och dels ett beställar-/leverantörsperspektiv undersöks 
hur befintliga talsvarssystem på marknaden har förmåga att tillgodose användares behov idag 
och hur arbetet med att främja tillgänglighet anpassas efter de förutsättningar och behov som 
finns på marknaden. Vi undersöker alltså hur upplevda behov och prioriteringar hos 
kravställare och leverantörer svarar mot de specifika behov som finns bland de undersökta 
målgrupperna med funktionsnedsättningar.  

Datainsamlingen har skett genom användartester, djupintervjuer och en workshop med 
intresseorganisationerna. 
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Figur 1. Två perspektiv på tillgänglighet hos talsvarssystem 

 

Användartester är en kvalitativ undersökningsmetod, i denna studie har dessa genomförts 
individuellt med en testperson i taget. Syftet med användartesterna var att utvärdera 
talsvarssystemen genom att belysa användarnas attityder och beteende och belysa vilka 
behov som finns inom de undersökta målgrupperna.  

Användartesterna kompletterades med semi-strukturerade intervjuer: frågorna utgick från ett 
förberett intervjuunderlag och ställdes i samma ordning till samtliga testpersoner, men 
följdfrågor, fördjupningar och förtydliganden gjordes beroende av individens specifika behov. 
Intervjun inleddes med bakgrundsfrågor om personens ålder, modersmål, (eventuell) 
funktionsnedsättning och hur funktionsnedsättningen i så fall påverkar individens användning 
av telefoner i allmänhet och talsvarssystem i synnerhet. 

I användartesterna har dels interaktionen studerats: Hur användaren interagerar med 
systemet, dvs. hur det används och hur produktens olika funktioner fungerar vid användning 
samt innehåll/terminologin i talsvaret: Hur enkelt eller svårt användaren anser det vara att 
hitta information, dvs. att förstå den terminologi, de benämningar som används för tjänster. 

Djupintervjuerna följer en i förväg utarbetad frågeguide. De strukturerade intervjuerna utgår 
från en frågeguide men fördjupningsfrågor och följdfrågor har också ställts när extra 
klargörande har behövts. Intervjuerna dokumenterades i samband med varje intervju.  

Det vi framför allt ville belysa med hjälp av djupintervjuerna, är vad kravställare och 
leverantörer ser för behov av tillgänglighet och användbarhet idag, vilka prioriteringar som 
görs och hur detta återspeglas i det talsvarssystem som tillämpas. Därför intervjuades 
kravställare och leverantörer för att ge en fördjupad bild av hur arbetet med att utveckla 
talsvarssystemen bedrivs samt hur arbetet med att främja tillgänglighet kan bedrivas. 
Intervjuerna validerades genom att låta respondenterna läsa igenom och godkänna en 
sammanställning av den egna intervjun. 

2.5. Målgrupp och urval 

Målgrupper för användartesterna har beslutats om i samråd med PTS. Användartester av 
talsvarslösningar genomfördes av personer med olika funktionsnedsättningar, äldre personer 
samt personer utan påvisad funktionsnedsättning. Ett kriterium för deltagande var dessutom 
att personen inte skulle ha vana vid att utföra användartester.  

•Användartester med målgruppen 
•Workshop med representanter för 
funktionshinderorganisationer Användarperspektiv 

•Intervjuer med kravställare och 
leverantörer 

Kravställarperspektiv 
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Rekrytering av testpersoner genomfördes med hjälp av annonsering i en dagstidning samt 
genom kontakt med intresseorganisationer. 

Tabell 2. Testpersonernas fördelning över målgrupper 

Målgrupper Antal testpersoner 

Personer som är 75 år eller äldre 8 

Personer som är döva 8 

Personer med hörselnedsättning 8 

Personer med neuropsykiatriska och neurologiska 
funktionsnedsättningar  

 

ADHD 5 

Aspergers syndrom 5 

Afasi/stroke 8 

Personer med rörelsenedsättning  

Personer med problem med rörlighet i 
hand, finmotorik 

6 

Personer utan påvisad funktionsnedsättning 6 
 

Samtliga användartester genomfördes i Stelacons lokaler. Vid test med personer som är döva 
anlitades en teckenspråkstolk för att kunna genomföra intervjudelen av testerna. För att i 
möjligaste mån efterlikna en hemsituation användes bildtelefoni för några av samtalen, och 
för en del samtal användes den tolk som fanns i rummet för samtalen.  

2.6. Genomförande– användartester, workshop och djupintervjuer 

A. Användartester 

Testpersonerna ombads att ringa upp en aktörerna och genomföra en uppgift, exempelvis ta 
reda på en viss typ av information. Vid genomförandet noterade testledaren vad som hände 
för att kunna ställa följdfrågor efter genomfört test. Testpersonerna har kommenterat och 
beskrivit hur enkelt eller svårt det var att genomföra uppdrag och delmoment, samt i vissa fall 
gett förslag på förbättringsåtgärder som skulle ha underlättat användandet. Som en avslutning 
på testet har testpersonerna uttalat sig om generella upplevelser från samtliga aktörer i 
testet. 

Figur 2. Arbetsprocessen för användarperspektiv.  

 

Talsvarssystem testades av användare 

• 54 användartester 
• test av: Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, 1177 

Vårdguiden i Stockholm, Försäkringskassan, 
Pensionsmyndigheten, SJ Resebokning, PostNord, 
Nordea, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Skandia,  IF, 
Länsförsäkringar, Moderna försäkringar, Telia, Tele2, 
Tre, Telenor  

Workshop med intresseföreningar 

• 1 gemensamt användartest 
• deltagande organisationer: SRF, DHR, HRF, 

Autismförbundet och SDR 
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Processen steg för steg: 

1. Talsvar hos myndigheter och statliga företag inledde testsekvensen. Det genomfördes 
tester på sju olika system och totalt genomfördes 38 användartester (se Bilaga 1). Varje 
enskild testperson genomförde test på 5-7 talsvarssystem. 

2. Totalt genomfördes 16 användartester av 12 privata företags talsvar (se Bilaga 2). Varje 
enskild testperson testade 5-6 talsvarssystem. 

3. Användartesterna kompletterades med en workshop tillsammans med 
funktionshindersorganisationer. I workshoppen diskuterades övergripande resultat som 
hade framkommit från användartesterna. Vidare genomförde gruppen gemensamt ett test 
av tre av de privata aktörernas talsvarssystem. De insikter som gjordes från workshoppen 
resulterade i en lista med tips och råd för att främja användbarhet för målgrupperna. 

Angående testdesign skall här tydliggöras att målsättningen med uppgifterna var att de skulle 
låta testpersonen vara aktiv inne i talsvaret så länge som möjligt utan att nå fram till 
handläggare. På så sätt ges testledaren tid att få en uppfattning om vad som skapar 
utmaningar för testpersonen. Scenariot skulle ändå vara så realistiskt som möjligt. Med det 
avses att uppgifterna formulerades på ett sådant sätt som en privatperson kan tänkas 
formulera sig.  

I testerna med döva personer användes förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net. Detta innebär 
att den döva personen ringer upp en tolkcentral som de kan kommunicera med på 
teckenspråk via skärm. Tolken kommunicerar sedan verbalt med myndigheten eller företaget.  

 

Ett annat hjälpmedel som döva personer kan använda när de ringer är så kallad texttelefon, 
vilken textar det som sägs. Den döva personen kan läsa svaren på sin skärm, och 
kommunicerar genom att skriva. Det användes dock inte i användartesterna. 

B. Djupintervjuer med kravställare och leverantörer 

Djupintervjuer genomförs med kravställare för befintligt talsvarssystem som ingår i studien 
samt med utvalda leverantörer av talsvarssystemen. Totalt genomförs 19 intervjuer med 20 
personer (en av intervjuerna genomfördes med två personer).  
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Figur 3. Beskrivning av intervjuerna. 

 

Djupintervjuerna utgick från ett strukturerat frågeformulär. Beroende av systemets 
utformning (taligenkänning eller knappsats) och/eller kravställarens roll, kunde dock 
diskussionen ta något olika form beroende av eventuella följdfrågor eller förtydliganden 
(frågeunderlag i Bilaga 3 och i Bilaga 4).  

C. Workshop med funktionshinderorganisationer 

Vid två tillfällen under april genomfördes workshoppar. Till sammankomsterna bjöds samtliga 
funktionshindersorganisationer in som ingår i PTS samrådsgrupp samt PRO. Målsättningen 
med sammankomsterna var att utvärdera tillgängligheten till myndigheters och privata 
aktörers telefontjänster och att om möjligt ta fram samlade rekommendationer. Deltagande 
organisationer var Autism- och Aspergerförbundet (AAF), Delaktighet, Handlingskraft, 
Rörelsefrihet (DHR), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Synskadades Riksförbund (SRF) och 
Hörselskadades Riksförbund (HRF).  

Vid båda workshopstillfällena presenterades först preliminära resultat av användartester och 
branschintervjuer. Därefter genomfördes ett ”gruppanvändartest” där deltagarna tillsammans 
ringde upp tre olika privata aktörer för att genomföra en på förhand bestämd uppgift. De fick 
sedan dokumentera sina inryck och åsikter om funktionen, varpå en gruppdiskussion följde. 
Kommentarerna sammanställdes i PowerPoint för att ge ett samlat intryck från det 
gemensamma användartestet. Dessa omarbetades efter workshopen till rekommendationer 
som skickades för valideringen till deltagarna.  

Kravställare 

•representanter från sju 
olika myndigheter och elva 
privata aktörer intervjuades 

Leverantör av talsvar 

•representanter från en 
leverantör till en av 
myndigheterna intervjuades 
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3. Resultat: analys av de utvalda aktörernas 
talsvarssystem baserat på MFD:s riktlinjer 

Det finns två alternativa interaktionssätt i erbjudna talsvarssystem: taligenkänning (fritt tal) 
där uppringaren verbalt kommunicerar sitt ärende, och knappsystem (självbetjäning) där 
uppringaren presenteras för en rad alternativ och ska välja det alternativ som passar bäst med 
hjälp av knapparna på telefonen. Med taligenkänning blir tiden för interaktion relativt kort. 
Kunden/användaren kommer snabbt fram till en person med den kompetens som behövs för 
ärendet. Med ett knappsystem kan tiden variera beroende på hur systemet är uppbyggt. 
Uppbyggnaden kan liknas vid ett beslutsträd, med förgreningar på olika djup och bredd. I 
figuren nedan visas exempel på hur ett talsvarssystem kan beskrivas i form av ett beslutsträd. 
Exemplet är baserat på Pensionsmyndighetens system. 

Figur 4. Exempel på uppbyggnad av ett talsvarssystem, Pensionsmyndigheten. 

 

3.1. Systemens tillgänglighet baserat på MFD:s riktlinjer 

Myndigheten för delaktighet (MFD) har tagit fram en checklista för att öka tillgängligheten till 
information och kommunikationstjänster. Under avsnittet som rör telefoni tas dels vikten av 
att medarbetare känner till och kan hantera olika sätt att telefonera i.e. texttelefoni och 
bildtelefoni, dels hur talsvarssystem skall se ut för att vara tillgängliga upp. Checklistan för 
talsvarslösningar har sitt ursprung i riktlinjer från den europeiska 
standardiseringsorganisationen ETSI1. Checklistan från MFD har fyra punkter:  

1. Menyn har högst fyra val, 
2. Ett av valen i menyn är personlig kontakt med telefonist, 
3. Om inget val görs inom 15 sekunder kopplas samtalet till telefonist. 

                                                             
1 Checklistan som nu finns på MFD:s webb är framtagen i flera steg, men är i grunden baserad på: ETSI ETR 329, Guidelines 
for procedures and announcements in Stored Voice Services (SVS) and Universal Personal Telekommunications (UPT) som 
är tillgänglig å¨: http://www.etsi.org/deliver/etsi_etr/300_399/329/01_60/etr_329e01p.pdf 

Knappa in 
personnumm
er eller dröj 

kvar 

Själv-
betjäning 

Beställa 
blanketter 

och 
information 

Beställa 
fondkatalog 

m.m. 

Beställa 
fondbytesbla

nkett 

Beställa 
fondkatalog 

Beställa 
tilläggsblad 

Beställa 
kontoinform

ation 

Orangea 
kuvertet 

Konto-
besked 

Transaktions-
besked 

Beställa 
faktablad 

eller 
broschyrer 

Fondfaktabla
d 

Broschyr 
”Hela livet 

räknas” 

Broschyr ”till 
de 

efterlevande
” 

Byta, beställa 
eller spärra 

personlig kod 

Ändra kod 

Följ 
instruktion 

Beställa ny 
kod 

Bekräfta/Avsl
å 

Spärra din 
kod 

Bekräfta 

Lyssna på 
kontoinform

ation 

Tala med en 
handläggare 

Handläggare 
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4. Texttelefonanvändare erbjuds samma service som personer som använder vanlig 
telefon. 

Som ett inledande moment i utvärderingen användes MFD:s riktlinjer för tillgänglighet som en 
checklista för att bedöma huruvida de undersökta aktörernas talsvarssystem kan anses 
tillgängliga utifrån riktlinjerna. Detta genomfördes i januari, 2016. Talsvarssystemen är dock 
levande system som uppdateras kontinuerligt och det är därmed inte säkert att samma 
bedömning skulle göras i augusti 2016. 

Tabell 3. Utvärdering av systemens tillgänglighet baserat på MFD:s riktlinjer 

Användarens interaktionssätt/ 
Talsvarssystemets interaktionssätt 

Följer MFD-
riktlinjer 

Följer ej MFD-riktlinjer 

Knappsats/Förinspelade ljudklipp Pensions-
myndigheten 

1177 Vårdguiden i Stockholm, 
PostNord, SJ resebokning, IF 
Skadeförsäkring, Länsförsäkringar, 
SEB, Skandia Swedbank, Telia, Tele2, 
Telenor, Tre 

 

För system som har taligenkänning finns inga kriterier angivna i MFD:s riktlinjer. De systemen 
ingår därför inte i tabellen ovan. 

Kriterierna för texttelefoni undersöktes genom att se huruvida kunderna informeras om 
texttelefoni på hemsidan. Tre av myndigheterna erbjuder texttelefoni: Försäkringskassan, 
1177 Vårdguiden i Stockholm, Skatteverket. Resterande av de aktörer som ingår i denna 
utvärdering har ingen information om huruvida texttelefoni erbjuds.  

3.2. Beskrivning av de utvärderade talsvarssystemen hos myndigheter och 
statliga bolag 

De undersökta offentliga aktörernas system innehåller både knappsystem och taligenkänning, 
och i PostNords fall en kombination av dessa (se Tabell 4).  
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Tabell 4. De offentliga aktörernas talsvarssystem 

Aktör Antal 
alternativ 
per nivå  

Antal nivåer Koppla till 
telefonist/handläggare 

Uppfyller 
punkt: 

Pensionsmyndigheten Max 4 5-6 På nivå 1, 2, och 3 1,2 och 3 

Kronofogden - 2 Taligenkänning sedan till 
handläggare 

Ej 
tillämpligt 

Försäkringskassan 
(knappval) 

Max 7  6-7 - - 

Försäkringskassan 
(taligenkänning) 

- 2 Taligenkänning sedan till 
handläggare 

Ej 
tillämpligt 

Skatteverket - 2 Taligenkänning sedan till 
handläggare 

Ej 
tillämpligt 

SJ Resebokning Max 6 3 Ej uttalat, men ”personlig 
service” och ”kundservice” 
anges redan på nivå 1 

(2) 

1177 Vårdguiden i 
Stockholm 

4-7 2  1 och 2 

PostNord Max 5 4-5 (övergår till 
taligenkänning) 

- - 

 

Som framgår av Tabell 4 varierar designen hos talsvarssystemen: Pensionsmyndighetens 
system har ett relativt stort antal nivåer med begränsat antal alternativ per nivå, 1177 
Vårdguiden i Stockholms system har många alternativ per nivå med endast två nivåer, och 
PostNords system har ungefär lika många alternativ per nivå som antal nivåer innan det 
övergår i taligenkänning.2 

1177 Vårdguiden i Stockholm sticker ut bland de testade aktörerna. Utgångspunkten för det 
systemet är ett nationellt gemensamt talsvar: 1177 Vårdguiden, men som möjliggör regionala 
anpassningar. Det system som har testats i denna undersökning är systemet i Stockholm, som 
skiljer sig från 1177 i andra regioner genom att det möjliggör att få hjälp på andra språk än 
svenska. Vidare är talsvarssystemet 1177 Vårdguiden är i sin helhet inriktad på att man ska 
komma fram till en sjuksköterska för att få personliga råd – det är alltså inte ett system som i 
första hand skall styra kunden till rätt kompetens hos aktören, alla som ringer dirigeras till 
samma kompetens.3 

                                                             
2 Skatteverkets system har genomgått en uppdatering under våren, när projektet startade och användartesterna 
utformades fanns ett självbetjäningssystem, det är i princip borta och ersatt med fritt tal.  

3 Alla 21 landsting/regioner använder det nationella talsvaret och 9 av dessa använder enbart det nationella talsvaret. 12 
landsting/regioner har förutom det nationella talsvaret ett regionalt anpassat talsvar och i 9 av dessa följs riktlinjen om max 
4 knappval per nivå. Det vill säga att egentligen är det bara 3 landsting/regioner som avviker från MFDs riktlinjer. 
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Beslutsträdet på Försäkringskassan är det största som ingår i studien, vilket indikerar att de 
har en omfattande självservicefunktion via telefon. I det första steget är det dock möjligt för 
användaren att välja taligenkänning, vilket leder till en kortare interaktion. Systemen med 
taligenkänning är i allmänhet betydligt mindre omfångsrika; såväl Kronofogden som 
Skatteverkets beslutsträd avslutas på nivå 2, med en bekräftelse på hur systemet har 
uppfattat ärendet. Därefter kopplas användaren till handläggare. PostNord har en 
kombination av interaktionssätten taligenkänning och knappsystem. När användaren når fram 
till nivå 5 och vill ta reda på till exempel närmsta brevlåda, serviceställe eller ett postnummer, 
övergår systemet från knappsystem till taligenkänning.  

Kronofogden, Skatteverket och Försäkringskassan har taligenkänning, vilket inte ingår i MFD:s 
riktlinjer. Baserat på användartesterna kan konstateras att navigeringen generellt sett är 
snabbast med taligenkänning. Enligt intervjuerna med leverantörerna är systemen dessutom 
”intelligenta” och anpassas efter förändringar i hur uppringare uttrycker sig och kan hantera 
dialekter och brytningar. 
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4. Resultat – användartester 

Inledningsvis kan sägas att interaktionssättets (knappar eller taligenkänning) betydelse 
varierar något mellan målgrupperna men generellt kan deltagarna lösa uppgifterna ungefär 
lika bra oavsett vilket interaktionssätt som används. Resultaten från studien indikerar också 
att hur informationen presenteras är viktigt, med det avses röstkvalitet, informationsmängd 
och talhastighet.  

Resultaten redovisas med utgångspunkt per målgrupp och indelat i tre huvudtema:  

1) Bakgrund: Testpersonernas förkunskaper och allmänna reflektioner kring 
användandet av talsvarssystem. 

2) Utvärdering: Testpersonernas utlåtande om att använda systemen som testades och 
reflektioner kring vad som orsakade eventuella problem 

3) Observation: Testledarens observationer under testen – här analyseras särskilt vilka 
områden som tycks påverka resultatet av testerna.  

4.1. Många av testpersonerna har negativa upplevelser av talsvarssystem 

Med undantag för en av de döva testpersonerna och en person med afasi, uppger samtliga att 
de har använt talsvarssystem hos olika aktörer. Ett flertal av testpersonerna har negativa 
uppfattningar om systemen och flera vill helst undvika att använda dem. 

4.1.1. Testpersoner som var 75 år eller äldre hade blandade erfarenheter av 
talsvarssystem 

Flertalet av de testade personerna anser inte att deras ålder påverkar användandet av 
talsvarssystem eller telefoner. Deras upplevelse av att använda systemen varierar mellan 
systemen och några uppfattas som bra och andra som dåliga.  

En person anser dock att det ibland är problematiskt att komma ihåg många alternativ, och en 
annan att det är krångligt att knappa in svaren. För en av de äldre personerna tillkom ett 
problem i och med att personen ifråga har nedsatt hörsel och därför uppfattade 
talsvarssystemen som en utmaning. 

 

 

Citat från äldre testpersoner om att använda talsvarssystem i allmänhet 

”Det är när jag ska boka tid till läkare exempelvis och jag behöver knappa in 
personnummer, det kan bli svårt att hitta rätt på knapparna när jag ska knappa in 
personnr” 

”Dom är irriterande eftersom det ofta är en massa olika val och det kan vara svårt att 
behöva lyssna igenom alla olika kategorier. Det är svårt med röstigenkänning för man 
kanske inte alltid vet exakt vad det är som man letar efter.” 
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4.1.2. Tidsbegränsningar och återuppringning var problematiskt för de döva 
testpersonerna 

 

Som tydliggörs av citaten ovan finns det flera olika områden som kan vara problematiska för 
döva personers interaktion med systemen. I det första citatet omnämns 
uppringningsfunktionen, som innebär att istället för att vänta i en telefonkö kan systemet 
ringa upp när könumret kommer upp. För döva personer som använder bildtelefon, fungerar 
inte det; när myndigheten/företaget ringer upp kommer det inte att vara till den döva 
personen utan till tjänsten. Det fungerar inte heller bra tillsammans med texttelefoni enligt en 
annan testperson.  

Ett annat problem som omnämns är tidsbrist. När en tolk används finns ett extra moment där 
tolken och den döva personen skall kommunicera om valen som kan göras. De döva 
testpersonerna som påtalade det som ett problem uppfattade att den tillåtna reaktionstiden 
ibland är för kort vilket gör det svårt att interagera med systemen när en tolk skall förmedla 
talet.  

Ytterligare en utmaning finns när texttelefoni används. Här kan det vara problematiskt att 
tydligt skilja alternativen från varandra när det är många alternativ, och dessa innehåller 
mycket information.  

En av de döva personerna som hade svenska som sitt första språk påtalade att det kan vara 
särskilt svårt att använda system som har taligenkänning. Svårigheten för testpersonen ligger i 
att kontrollera nivån på rösten, vilket gör att hens tal inte alltid uppfattas av 
taligenkänningssystem.  

I testerna framkom också att det var väldigt kort om tid för tolken att hinna tolka, för kunden 
att hinna reagera, göra ett val som sedan ska kommuniceras tillbaka till tolken som i sin tur 
svarar till systemet. Allt detta ska hinnas med innan systemet går vidare till att ställa 
följdfrågor eller börja med att läsa upp menyn från början. Användaren uppfattade oftast inte 
den korta tiden till förfogande, men för tolken var det i en del tester väldigt svårt att hinna 
med. Målgruppen föredrar därför ofta system där tid avsatt för respons är något längre, men 
framförallt föredras en snabb kontakt med en handläggare, gärna med denna valmöjlighet 
redan från första menyn.   

Citat från döva testpersoner om att använda talsvarssystem i allmänhet 

”Det är ett hinder och obekvämt och svårt. Jobbigt när man ska bli uppringd så jag 
kan ofta inte utnyttja det systemet.”  

”Tidsbristen. Det är väldigt problematiskt.” 

”Egentligen ringer jag oftast via texttelefon och då är det väldigt många val som är 
förvirrande.” 



  
  

 

  

17 (50)  
 

4.1.3. Testpersoner med hörselnedsättning påtalade oftare än andra röstens 
kvalitet 

Citaten ovan visar kommentarer om vikten av att röstens kvalitet är god. Det är dock inte 
entydigt vad som anses vara god kvalitet i rösten. En person föredrar ljusa röster och en annan 
föredrar mörka röster. En annan sak som framkom här var att det är viktigt att kunna höja 
volymen för att kunna uppfatta vad som sägs. 

Utöver röstens kvalitet och möjlighet att påverka volymen nämnde en person att det är bra 
om systemen är korta och koncisa för att användaren snabbare skall förstå vad som sägs samt 
vilken åtgärd som skall vidtas. En annan person nämnde också att det är svårt om hastigheten 
på talet är alltför högt, det är då svårare att uppfatta vad som sägs.  

En ytterligare aspekt som togs upp av en person med hörselnedsättning var att det vid 
taligenkänningssystem är svårt att veta när uppringaren skall börja prata.  

Tre personer nämner uttryckligen att de föredrar att få prata med en telefonist, eller ”med en 
riktig person” direkt, alternativt ges det alternativet tidigt i samtalet. 

4.1.4. Testpersonerna med ADHD var negativt inställda till att använda 
talsvarssystem 

 

Citaten ovan visar på en frustration som upplevdes av testpersonerna när de kommer i 
kontakt med talsvarssystem. Förklaringarna varierar lite mellan testpersonerna. Två av dem 

Citat från testpersoner med hörselnedsättning om röstkvalitet 

”Ibland så har talsvarssystemen vissa kvinnoröster som är ljusa och det kan bli svårt 
att höra, det ska vara riktigt tydligt.”  

”Det är viktigt i telefonkontakt att det är en användarvänlig röst, en som täcker upp 
både bas och diskant.” 

”… om jag inte hade haft möjlighet att öka volymen på rösten så hade jag inte kunnat 
höra vad de sa…” 

”… jag har ju svårt att höra i telefonen och har svårt att höra röster som är mörka, det 
är lättare med ljusare röster. Sen är det ofta så att volymen på rösterna inte är 
tillräckligt hög…” 

Citat från testpersoner med ADHD  

”Dom pratar långsamt, och när dom kommer till tredje alternativet då kommer jag på 
mig själv att jag gör något annat. Så jag brukar behöva ringa om. Är det massor av 
alternativ orkar man inte igenom hela.” 

”Det är viktigt att ha högtalare, så att man inte behöver sitta och vänta.” 

”Många gånger så funkar det bra. Störs av att om man kommer fel så måste man börja 
om från början. Har märkt att det blivit bättre med tiden.” 
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ogillar överhuvudtaget att prata i telefon, två av dem ogillade talsvarssystem specifikt; den 
ena uttryckte frustration över alla processer som tar tid. 

En av testpersonerna påtalade också det enskilda talsvarssystemets utformning som viktigt 
och ansåg det särskilt jobbigt om det innehöll många alternativ. 

4.1.5. Testpersonerna med Aspergers syndrom ansåg inte att 
funktionsnedsättningen påverkar användningen av talsvar 

Även om flera av testpersonerna uttryckte negativa åsikter om talsvarssystem så var det ingen 
som ansåg att funktionsnedsättningen direkt påverkade upplevelsen och användningen av 
talsvarssystem.  

 

Två personer hade både Aspergers syndrom och ADHD. Den ena av dessa testpersoner 
uttryckte frustration och kopplade det till funktionsnedsättningen, den andra såg inga 
kopplingar mellan funktionsnedsättningen och användandet av talsvarssystem. 

4.1.6. Testpersonerna med afasi eller som har haft en stroke hade stora 
variationer i sin syn på talsvarssystem 

De testpersoner som ingick i studien och som hade afasi eller som har haft en stroke hade 
mycket stora variationer i sin syn på användning av talsvarssystem. Det var också stora 
variationer i talförmågan hos testpersonerna. Vid ett av testerna genomfördes inte alla 
uppdrag för att testpersonen blev för trött.  

Två av personerna hade ingen tidigare erfarenhet av talsvarssystem. Den ena av dessa tyckte 
överhuvudtaget att det var besvärligt att ringa till myndigheter, men hade inga större problem 
att prata med kompisar på telefon. Den andra hade svårt att bli förstådd i telefon.  

 

Citaten ovan visar på några av testpersonernas invändningar mot talsvarssystem i allmänhet, 
men också strategier som används för att lösa problemet. Flera nämner att de föredrar att 

Citat från testpersoner med Aspergers syndrom  

”Ibland är det jättemånga alternativ, och då kan man glömma var man ska trycka, 
särskilt om man inte riktig vet vad man har för ärende.” 

”Vissa är bra och vissa är helt värdelösa.” 

Citat från testpersoner med afasi eller som har haft en stroke  

”Jag blir stressad och drar mig för att använda dem. Eftersom man måste vänta så 
otroligt länge på vissa.” 

”Om jag ska ringa måste jag förbereda mig innan samtalet genom att skriva upp vad 
det är jag säga. Och efter samtalet är gjort så försvinner lätt informationen.” 

”Jag föredrar att tala med en verklig person, få svar direkt verbalt, mer effektivt” 

”En del är väldigt opedagogiska: för långa meningar, för fort.” 

”Man får ringa flera gånger. När de skall upprepa telefonnummer är särskilt 
besvärligt.” 
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prata med en person, handläggare eller telefonist. Två testpersoner vill hellre använda 
internet för självservice, eller skicka e-post för att diskutera ärenden. Det sistnämnda vart 
särskilt viktigt för att det ger en möjlighet att gå tillbaka till det som har sagts. 

4.1.7. Testpersonerna med nedsatt handfunktion använde hjälpmedel för att 
bättre kunna hantera telefonerna 

Testpersonerna med nedsatt handfunktion nämnde olika strategier för att lättare kunna 
använda telefoner i allmänhet; högtalarfunktionen i mobilen, handsfree till mobilen samt en 
pekpinne till mobilen. Som synes av citaten fanns problem som kunde kopplas till 
funktionsnedsättningen, men dessa blev tack vare hjälpmedel inte särskilt besvärande.  

 

I övrigt förekom generella kommentarer om talsvarssystemen, som inte är tydligt kopplade till 
funktionsnedsättningen som till exempel att det är störande att delta i undersökningar eller 
att det krävs för många knapptryckningar och alternativ för att komma till det ärende man vill. 

4.1.8. Testpersoners utan påvisad funktionsnedsättning hade få problem med 
talsvarssystem 

I gruppen testpersoner utan påvisad funktionsnedsättning var det en person som var direkt 
negativ till talsvarssystem, och en person som föredrog att prata med en handläggare eller 
telefonist direkt. De flesta föredrog knappvalssystem, och samtliga använder telefoner 
mycket. 

 

 

4.2. Interaktionssättet har betydelse för testpersoner med afasi och döva 

Det generella intrycket är att det är små skillnader mellan vilka system som föredras av 
testpersonerna. Testpersonerna ombads att ge ett omdöme om hur svår de tyckte uppgiften 
var att utföra och vad de ansåg om att använda det system som just testats – en skala på 1-5 
användes där 1 var mycket svårt och 5 var mycket enkelt. Samtliga målgrupper ligger på ett 
medelvärde mellan 3 och 4 (se Tabell 5).  

Citat från testpersoner med nedsatt handfunktion  

”Jag har ju inga muskler i handen så allt som ska knappas med handen är svårare.” 

”Det beror på vilken telefon jag ringer ifrån, min egen är anpassad till mig, på mobilen 
har jag en pekpinne som gör det lättare.” 

Citat från testpersoner utan påvisad funktionsnedsättning 

”Både bra och dåliga beroende på vad jag vill. Ibland känns det som det går för fort.” 

”Det är rätt bra, vissa tar lite tid och ibland kan det gå fel.” 

”Ganska komplicerade, det är svårt att få "spot-on" vad ärendet är, ibland vet man inte 
vad man ska fråga.” 
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Tabell 5. Målgruppernas bedömning av svårighetsgraden i att använda talsvarssystem 
baserat på interaktionssätt. 

 

Det generella intrycket är att det finns förbättringsåtgärder för alla system, men det finns 
stora individuella variationer i vilka system som uppfattas som bra och dåliga. Den grupp som 
genomgående gav lägst poäng är personer med afasi/stroke. Inom denna grupp, liksom i 
övriga grupper, finns stora individuella variationer beroende på omfattningen av 
funktionsnedsättningen. Flera av testpersonerna i gruppen hade också problem med 
korttidsminnet, vilket gjorde det problematiskt att komma ihåg vilken uppgift som skulle lösas.  

Ungefär hälften av testpersonerna uppgav före testerna att de föredrar knappar och att de 
inte vill tala med systemen. Som förklaring uppgav några att de inte litar på att 
taligenkänningen ska förstå vad de säger. När detta resultat jämförs med vilka system som 
testpersonerna tyckte fungerade bäst i föreliggande studie så ses en diskrepans: flera av de 
system som upplevs som enkla är i stället system som har taligenkänning. Och fyra av 
målgrupperna har i genomsnitt uppfattat taligenkänningssystemen som enklare att använda 
än knappval (se Tabell 5). 

För en del grupper är dock taligenkänningen inte lätt att använda. Taligenkänning baseras på 
verbal kommunikation och för personer med afasi kan det vara besvärligt att hinna formulera 
ett svar innan systemen ber om en upprepning. Det kan dessutom vara svårt att bli förstådd av 
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systemen eftersom personer med afasi kan ha annat tal och sätt att uttrycka sig.4 Detta 
återspeglas dock inte helt i användartesterna för målgruppen.  

Vad gäller döva personer som är teckenspråkiga är det viktigt med tidsaspekten. Eftersom de 
ofta kommunicerar med systemen via en tolk, kan det krävas något mer tid än normalt för att 
hinna reagera. För personer med god svenskakunskap och datorvana kan det vara ett mindre 
problem.5  

 

4.3. Otydliga menyval och stor informationsmängd försvårar för alla 
målgrupper 

Testpersonerna ansåg att menyvalen många gånger var otydliga och innehöll för stor mängd 
information, vilket kunde innebära såväl ovidkommande information (säljinformation), för 
många alternativ per nivå eller att varje alternativ innehöll för mycket information. Även 
målgruppen utan fastställd funktionsnedsättning instämmer i att rubriker ofta är otydliga, 
dock poängteras att när informationen är strukturerad och kortfattad är det okej med 
menyval som innehåller mycket information. Problem kunde till exempel ta sig uttryck i att 
testpersonen lyssnade igenom en extra gång innan ett val träffades, för att vara säker på att 
den hade förstått innehållet korrekt (se  

 

 

 

Tabell 6). Detta problem kan också relateras till hur uppgiften var formulerad i testdesignen, 
något som till exempel uttrycktes av en person med afasi.  

Döva personer orsakades problem av att det var svårt att bli förstådd av systemet och att det 
var för många alternativa menyval, det vill säga att systemets djup ofta skapade problem. 
Personer med hörselnedsättning är den andra gruppen som har ett specifikt problem: 
hastigheten på talet hade stor betydelse. Tilläggas bör också att några av personerna med 
hörselnedsättning påtalade att det krävde hög koncentration för att höra vad som sades, 
vilket i sin tur gjorde det svårare att komma ihåg vad uppgiften var och slutföra testet. 

Flera målgrupper hade problem som orsakades av att det var för mycket information inom ett 
alternativ. Till exempel kunde det uppfattas som att det fanns för många möjligheter inom ett 
alternativ: ”Vill du beställa en blankett, katalog, broschyr eller annan information”. Ett annat 
sätt det kan ta sig uttryck är att det krävs långa beskrivningar (många ord) för att beskriva 
alternativet.  

 
                                                             
4 Afasiförbundet uppger att många fler skulle kunna använda taligenkänning om det utvecklades för att förstå andra sätt att 
uttrycka sig på och tala. För det krävs teknikutveckling och engagemang. Problemet med att tala annorlunda gäller 
dessutom många fler grupper än medlemmar i Afasiförbundet. Personligt meddelande, Linda Bergfelt, Afasiförbundet, 
2016-05-24. 
5 Personligt meddelande, Tomas Hellström, SDR, 2016-05-25. 

”Jag har ganska normalt tal, men nivån har jag svårt med. Det försvårar interaktionen med 
talsvarsystem och telefoni i allmänhet” - svenskspråkig döv person om att interagera med 
taligenkänningsbaserade system. 
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Tabell 6. Vanligaste problem per målgrupp 

Målgrupp Vanligast problem 

Äldre personer, personer med 
ADHD, Asperger, afasi/stroke, eller 
med nedsatt handfunktion 

1) otydlig information om alternativen  
2) för mycket information inom ett 
alternativ 

Hörselnedsättning 1) otydlig information om alternativen 
2) för hög hastighet på talet 

Döva 1) svårt att bli förstådd  
2) antalet menyval  
3) otydlig information om alternativen 

 

Något som uppskattades av samtliga målgrupper är när talsvarssystemen i förväg anger hur 
många menyval som kommer att presenteras, ”Vi kommer nu att presentera fyra val”. Detta 
förberedde testpersonen på hur mycket information som kommer att introduceras vilket 
gjorde uteslutningsprocessen enklare.  

De äldre testpersonerna poängterade att hastigheten i talsvarssystemen ofta var för hög, 
vilket gjorde att informationen blev svår att uppfatta. Det är dock tydligt att det finns en 
balansgång att ta hänsyn till då informationen måste presenteras i lugn och ro med korta men 
befintliga pauser mellan varje alternativ. Allt för långa pauser kan ibland misstolkas, som om 
att samtalet har avbrutits.  

Många av de privata aktörerna lägger in säljmeddelanden, till exempel erbjudanden om 
abonnemang, i sina talsvarstjänster, vilket samtliga målgrupper beskrev som förvirrande och 
många gånger onödigt. Systemen kräver mycket koncentration från kunden vilket gör att 
säljmeddelanden eller information om eventuell inspelning upplevs som störande moment.  

Flera målgrupper, som inte har påtaglig hörselnedsättning, ansåg att det fanns brister med 
röstkvaliteten. Detta uttrycktes som ”Rösten är för hård” eller ”Rösten är för skrikig”. Vidare 
visar resultaten att samtliga målgrupper föredrog när ett system använde samma röst genom 
hela samtalet jämfört med system som skiftade mellan olika röster i olika delar av systemet. 
Av stor betydelse var också att samma ordval inte förekommer i flera olika val på samma nivå, 
exempelvis ”pension”.  

4.4. Inget system får underkänt av testpersonerna 

Ingen av testpersonerna underkänner något enskilt av de utvärderade systemen. Det system 
som i genomsnitt kan beskrivas som enklast är Swedbank, följt av Skatteverket och Telenor. 
De tre ”svåraste” systemen är Tre, 1177 Vårdguiden i Stockholm och Handelsbanken. Med så 
få tester som har genomförts, framförallt på de privata företagen, är det dock vanskligt att dra 
alltför långtgående slutsatser baserat på genomsnitten.  
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4.4.1. Testpersoner som var 75 år eller äldre tyckte att Skatteverkets system var 
det mest användarvänliga6 

 

I figuren ovan presenteras de mest lättanvända talsvarssystemen enligt de äldre 
testpersonerna. Generellt sett hade testpersonerna inga större problem med något 
talsvarssystemen. Det som särskilt uppskattades med Skatteverkets system var att det gavs 
information om könummer och uppskattad väntetid, utöver att instruktionerna uppfattades 
som ”enkla”. Vad gäller Kronofogden, som av denna målgrupp uppfattades som svårast att 
använda, kritiseras deras system för otydlighet. Testpersonerna uppgav att de inte riktigt 
visste om systemet hade registrerat eller förstått vad de hade för ärende. 

 

4.4.2. De döva testpersonerna uppfattar 1177 Vårdguiden i Stockholm som det 
enklaste systemet att använda 

 

Av de testade systemen uppfattades 1177 Vårdguiden i Stockholms system som enklast av de 
döva testpersonerna. Det som särskilt uppskattades med systemet var att alternativen som 
gavs var korta och koncisa. Det gjorde att systemet uppfattades som enkelt att förstå. 
Kronofogden, å andra sidan, uppfattades som det minst tillgängliga systemet och problemet 
var framförallt hastigheten i talet som gjorde det svårt för tolken att hinna översätta innan det 
var dags att reagera på instruktionen.7 

                                                             
6 I detta och kommande stycken ingår inte de privata aktörerna eftersom de testades av för få personer för att generella 
utlåtanden skall kunna göras. 
7 Här bör möjligen också noteras att den totala interaktionstiden är kort och att testet avbryts innan samtalet kopplas till 
handläggare, det gör att testutformningen i sig kan ha påverkat resultatet för det här systemet. 

Mest lättanvända: Skatteverket, 
Pensionsmyndigheten, SJ Resebokning, 

1177 Vårdguiden i Stockholm 

Svårast att 
använda: 

Kronofogden 

Mest lättanvända: 1177 Vårdguiden i 
Stockholm, Skatteverket, 

Pensionsmyndigheten 
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4.4.3. Testpersoner med hörselnedsättning  

 

Bland personer med hörselnedsättning uppfattas Pensionsmyndighetens system som det 
enklaste att använda och i kommenterarna kring systemet sägs det vara särskilt tydligt. En 
invändning från ett par av testpersonerna är att det hade varit bra med en tydligare 
bekräftelse av att beställningen har gått fram.  

1177 Vårdguiden i Stockholm var svårast för testpersonerna med hörselnedsättning. Systemet 
uppfattas som otydligt, med exempelvis två val i ett alternativ, och alltför snabbt tal. Det är 
också mycket information som uppfattas som ovidkommande; 1177 Vårdguiden i Stockholm 
Stockholm ger uppringaren alternativen att få information på andra språk än svenska, detta är 
dock inte nödvändigtvis ett problem i andra delar av landet. 

 

4.4.4. Testpersonerna med ADHD uppfattar Skatteverkets talsvar som särskilt 
tydligt 

 

Personerna med ADHD poängterade tydligheten i Skatteverkets information och särskilt 
omnämndes det som positivt att information ges om plats i telefonkö och beräknad väntetid. 
En av testpersonerna tyckte att det var onödigt med information om självbetjäning. 

Svårast att 
använda: 

Kronofogden 

Mest lättanvända: 
Pensionsmyndigheten, Skatteverket, 

Försäkringskassan, Kronofogden 

Svårast att 
använda: 1177 
Vårdguiden i 
Stockholm 

Mest lättanvända: Skatteverket, 
Kronofogden, PostNord 
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Det system som uppskattades minst av testpersonerna med ADHD var SJ resebokning. Här 
uppfattades inte informationens ordning som logisk. Uppgiften var att boka en gruppresa för 
över tio personer, den instruktionen kommer sent bland alternativen, och föregås av ett 
alternativ ”boka resa”. Flera av testpersonerna agerade innan de hade hört alla alternativ och 
hamnade således fel vilket skapade irritation. 

 

4.4.5. Testpersonerna med Aspergers syndrom ansåg Skatteverket hade ett 
tydligt system 

 

Testpersonerna med Aspergers syndrom gav Skatteverket ett gott omdöme för tydligheten, 
men någon tyckte att interaktionen kunde ha avslutats med att ärendet bekräftades.  

Den genomgående kritiken mot 1177 Vårdguiden i Stockholm var att informationen blev 
otydlig genom att möjligheten att få information på andra språk lästes upp. Det gjorde att det 
tog längre tid för testpersonerna att genomföra sitt uppdrag. En av testpersonerna föreslog 
att det skulle ges ett eget alternativ ”information på andra språk”. Därmed skulle uppringarna 
kunna slippa få så mycket information som uppfattas som irrelevant. 

 

4.4.6. Testpersonerna med afasi eller som har haft en stroke uppfattade 
Pensionsmyndigheten som det enklaste systemet  

 

Svårast att 
använda: SJ 
Resebokning 

Mest lättanvända: Skatteverket, 
Försäkringskassan, 

Pensionsmyndigheten 

Svårast att 
använda: 1177 
Vårdguiden i 
Stockholm 

Mest lättanvända: 
Pensionsmyndigheten, Skatteverket, 

Kronofogden 
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Även om testpersonerna fann Pensionsmyndighetens talsvarssystem lättast att använda av 
systemen, fanns det saker som kunde förbättras: minska antalet alternativ och att tidigt 
erbjuda möjligheten att få tala med en person. 

Vad gäller de system som har uppfattats som svårast att använda av testpersonerna önskade 
testpersonerna att informationen skulle vara tydligare formulerad och ha färre alternativ. Ett 
problem som fanns med PostNord var att det övergår i taligenkänning i slutmomenten. För två 
av testpersonerna innebar det att de inte kunde genomföra hela uppgiften; i det ena fallet 
eftersom hen inte hann formulera sitt svar och i det andra fallet för att hens uttal inte 
uppfattades korrekt av systemet. 

1177 Vårdguiden i Stockholm var det system som i genomsnitt ansågs svårast att använda. 
Kritiken som framkom var att testpersonerna ansåg att det var oklart vad de skulle göra.  

 

4.4.7. Testpersonerna med nedsatt handfunktion hade generellt sett lätt med 
de flesta systemen 

 

Testpersonerna med nedsatt handfunktion gav toppbetyg till två av systemen: 1177 
Vårdguiden i Stockholm och Skatteverket. I övrigt får de flesta systemen goda omdömen av 
denna målgrupp. 

Skatteverket, som i genomsnitt får toppbetyg, beskrivs av en av testpersonerna som ”lugnt 
tempo och varje fråga innehåller lagom information”. Två av testpersonerna tyckte att det 
fanns vissa otydligheter vid avslutandet av uppgiften och var osäkra på om de hade gjort rätt. 

Också 1177 Vårdguiden i Stockholm får toppnotering av testpersonerna med nedsatt 
handfunktion.  En testperson tycker att informationen är snabb och enkel och berömmer 
särskilt att det inleds med att ange vad som skall göras vid livshotande situationer. De 
invändningar som förekommer rör dels att det finns så mycket information om andra språk – 
istället föreslås egna linjer för andra språk, dels att själva informationen till somalier om att 
det finns rådgivning på somaliska borde vara på somaliska. På samma sätt som det är med 
finska. 

Det system som uppfattas som minst enkelt att använda bland testpersonerna är 
Kronofogdens. En av svårigheterna som omnämns med systemet är att det är ett 
taligenkänningssystem som en av testpersonerna inte var beredd på. Det var därför svårt att 

Svårast att 
använda: 1177 
Vårdguiden i 
Stockholm 

Mest lättanvända: 1177 Vårdguiden i 
Stockholm, Skatteverket 
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hinna formulera en fråga i tid. Vidare omnämns att informationen kunde vara enklare, till 
exempel förvirrar det att få en fråga om ärendet är registrerat hos myndigheten.  

 

4.4.8. Testpersoners utan påvisad funktionsnedsättning uppfattade 
Skatteverkets och PostNords system som mycket enkla 

 

För testpersonerna utan påvisad funktionsnedsättning är de flesta system enkla att använda 
och de ger genomgående högre ”betyg” än andra målgrupper. Skatteverket och PostNord får 
båda toppbetyg. Skatteverkets service kunde förbättras genom att tillåta beställning av 
personbevis genom att knappa in personnumret i telefon, tycker en av testpersonerna. Vad 
gäller PostNord ansågs rösten vara tydlig och två av testpersonerna uppskattade särskilt att 
systemet inledde med att instruera om hur många alternativ som skulle läsas upp. En negativ 
sak med PostNords system var den långa informationen om sista tömningstid för postlådor 
som inte har efterfrågats av uppringaren. 

Kritiken mot 1177 Vårdguiden i Stockholm, som fick genomsnittligt läggs betyg, rör överflödet 
av information som orsakas av att alternativ för andra språk läses upp. Ett förbättringsförslag 
från en testperson är att lägga till en möjlighet att välja ”information på andra språk” som ett 
eget alternativ. 

 

  

Svårast att 
använda: 

Kronofogden 

Mest lättanvända: PostNord, 
Pensionsmyndigheten, Skatteverket 

Svårast att 
använda: 1177 
Vårdguiden i 
Stockholm 
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5. Workshop med representanter från målgruppernas 
intresseorganisationer 

5.1. Tillgång till samhällstjänster via telefon 

Många samhällstjänster kan genomföras via telefon. En samhällstjänst som togs upp under 
workshopen var vårdsektor. För några av intresseorganisationernas målgrupper är tillgången 
till vårdkontakter mycket betydelsefull, det gäller till exempel medlemmar i HRF eftersom 
många av medlemmarna är äldre personer med tätare kontakt med vården än andra grupper. 
Något som återkommande tas upp som ett problem är att systemen erbjuder återuppringning, 
vilket inte passar målgruppen döva personer. Det är särskilt påtagligt när tid skall bokas för 
besök till vårdcentraler. Döva personer använder ofta bildtelefoner med en teckenspråkstolk 
som mellanled, vilket gör att det är bildtelefonitjänsten som rings upp och inte den döva 
personen. Vad gäller vårdsektorns tillgänglighet beskrivs kommunikationen som ensidig också 
av andra målgrupper; patienten skall bli uppringd vid en viss tid, eller kan få en påminnelse via 
sms, men det finns inte alltid möjlighet att besvara dessa.  

Inom vårdområdet nämns också att det kunde vara bra med en dokumentation över eventuell 
funktionsnedsättning som kan ge en signal i till exempel journaler så att personalen redan från 
start känner till att personen de har kontakt med har en viss funktionsnedsättning, på samma 
sätt som det finns information om vissa allergier.  

5.2. Resultat från workshoppens användartest 

Under workshopen genomfördes ett gemensamt användartest där tre av de privata aktörer 
som ingick i användartesterna ringdes upp. Analys av resultat delas här in efter följande 
rubriker: röstkvalitet, tydlighet – språkbruk, informationsmängd, tydlighet – pauser mellan 
alternativen, alternativa svarsmetoder, samt att möjlighet att använda talsvar med tolk. 

5.2.1. Testa röstens kvalitet med personer med olika funktionsnedsättningar 

Hur en röst uppfattas är som nämnts tidigare individuellt, men röstkvalité kan antas vara 
särskilt relevant för personer som har en hörselnedsättning. En annan grupp som röstens 
kvalitet har stor betydelse för är personer med synnedsättning. Det är många olika aspekter 
som kan påverka hur en röst uppfattas eller hur lätt eller svårt det är att uppfatta vad som 
sägs. I allmänhet kan sägas att de flesta användare föredrar mänskliga röster framför 
talsyntes. I övrigt är frekvenser och talomfång viktigt för personer med hörselnedsättning som 
använder hörapparat. Det är också viktigt hur tempoväxlingar, eller röstbyten (att en annan 
röst används) läggs in. Om det inte är en smidig övergång mellan utbyten kan det störa 
koncentrationen så att information missas. 

 Rekommendation baserat på workshopen: testa röstkvaliteten med personer med olika 
funktionsnedsättningar och behov för att få så bra resultat som möjligt. 

5.2.2. Använd ett enkelt och tydligt språk 

För flera målgrupper kan det vara svårt att uppfatta vad som sägs om orden som används är 
krångliga eller långa. Det kan också vara besvärligt att uppfatta vad som avses om det används 
ett alltför internt språk.  

 Rekommendation baserat på workshoppen: använd enkla ord 
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 Rekommendation baserat på workshopen: var konsekvent i ordval 

5.2.3. Begränsa antalet val 

Likt det som framkom under användartesterna är antalet alternativ på varje nivå viktigt och 
det anses förvirrande om det är många val på en nivå. Här finns det också riktlinjer från MFD 
som säger att det skall vara max fyra alternativ på varje nivå. Deltagarna i workshoppen 
föredrog i allmänhet att det var fler nivåer med färre val i varje, framför många val per nivå. 
Med andra ord – hellre djup än bredd i systemet. 

 Rekommendation baserat på workshopen: begränsa antalet val – följ MFD:s riktlinjer 
med max fyra val per nivå 

5.2.4. Gör tydliga pauser mellan alternativen 

I flera fall upplevdes för korta betänketider mellan alternativen inom respektive nivå. Detta 
hade två negativa konsekvenser: dels var det svårt att hinna reagera om tiden är kort, dels 
kunde det vara svårt att uppfatta var ett alternativ börjar och slutar. Med en alltför kort 
tillåten reaktionstid kan det vara svårt att hinna knappa in ett svar, höra vad som sägs eller att 
kommunicera med en tolk (när sådan används).  

 Rekommendation baserat på workshopen: tydliga pauser mellan alternativen bör 
tillämpas 

5.2.5. Erbjud alternativa kommunikationsvägar 

Som har nämnts tidigare kan det vara problematiskt för en del användare att kommunicera via 
telefon eller att använda återuppringning (call-back). För vissa användare skulle det vara bra 
om frågor och svar kunder gå över till textmeddelanden på telefon. Det gäller specifikt 
personer med hörselnedsättning, som kan ha svårt att uppfatta vad som sägs och agera inom 
befintliga tidsramar. Ett annat alternativ, som riktar sig mot denna målgrupp, är att utveckla 
en chattfunktion som följer samma trädstruktur och som innehåller samma möjligheter som 
talsvarssystemen. 

 Rekommendation baserat på workshopen: erbjud möjligheten att svara via sms 
 Rekommendation baserat på workshopen: utveckla en chattfunktion som ger samma 

möjligheter att uträtta ärenden som talsvarssystemen. 

5.2.6. Om att använda talsvar med hjälp av tolk 

För döva personer som använder bildtelefon finns en del specifika problem. Det finns 
säkerhetsaspekter som inte är lösta, de måste uppge sina inloggningsuppgifter till en tredje 
part. Ur integritetssynpunkt bör det vara möjligt med inloggning utan inblandning av tredje 
part. Uppringningsfunktionen fungerar inte för en person som använder bildtelefoni, eftersom 
det inte går att samordna med tolktjänsten.  

 Rekommendation baserat på workshopen: undvik inloggning med mellanhänder 
 Rekommendation baserat på workshopen: använd nummerigenkänning och placera 

telefonsamtal från bildtelefonin först i kön. 
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6. Resultat av intervjuer med kravställare hos de testade 
aktörerna 

Samtliga aktörer kontaktades för intervjuer. Alla utom en valde att intervjuas, en av 
intervjuerna genomfördes med två personer. En leverantör av talsvarssystem intervjuades om 
hur de arbetar med frågor kring tillgänglighet. Genomgående kan sägas att utformningen av 
talsvarssystemen är beroende av verksamheten. Aktörerna anser att talsvar utgör en service 
till kunderna eller medborgarna genom att de kan utföra ärenden på ytterligare ett sätt. Syftet 
är att öka den generella tillgängligheten till myndighetens eller företagets tjänster och öka 
effektiviteten i servicen. 

6.1. Varför har myndigheter och företag talsvarssystem? 

I intervjuerna tillfrågades kravställarna om vad de ser att talsvarssystemet täcker för behov 
hos användaren (kunden). Kundnyttan handlar om att tjänster skall vara tillgängliga när 
användaren har tid, detta har på senare tid delvis ersatts av mobilapplikation och 
internettjänster – telefonbanken har exempelvis ersatts alltmer av internetbanken. I stort sett 
alla intervjuade anger att de har talsvarssystem för att öka 
kundernas/användarnas/medborgarnas tillgång till de tjänster som erbjuds. Det anses öka 
friheten att kunna genomföra ärenden när det passar kunden, snarare än när myndigheten 
eller företaget har öppet.  

”Grunden är kunden: att kunden har behov för att snabbt och enkelt kunna utföra 
banktjänster, det är ett enkelt sätt för kunder att kunna göra detta.” – en av de intervjuade 
bankerna om varför de har talsvarssystem. 

En del av de intervjuade ser också ett behov hos användaren att kunna ringa för att fråga 
handläggare om ett specifikt ärende. I de fallen är det primära syftet med talsvarssystemen att 
”sortera” användarna så att de kommer till en handläggare med rätt kompetens för att 
behandla ärendet eller svara på frågan. Anledningen till att personer ringer varierar, en del vill 
bekräfta det de har sett på webben, en del föredrar telefon framför web och en del har helt 
enkelt inte tillgång till andra kanaler.  

För flera av de intervjuade aktörerna är styrning till rätt person den viktigaste funktionen med 
talsvaret. Orsaken till denna prioritering är att det ofta är stora och komplexa verksamheter 
och det är inte möjligt för personalen att känna till allt, istället är de indelade i olika 
arbetsområden som har expertis inom specifika frågor. Några av de intervjuade uppgav att det 
var positivt för kunden att komma till rätt kompetens och inte skickas runt inom myndigheten 
eller företaget utan att få den efterfrågade hjälpen. Detta kunde märkas genom att den typen 
av klagomål har minskat när kompetensstyrningen har blivit bättre. 

”Systemet styr kunden till rätt medarbetare. Kravställningen var: one-stop-shop, kunden ska 
inte behöva kopplas vidare/runt.” – en av de intervjuade kravställarna om tanken med 
talsvarssystemet. 

”Medborgarna är mycket nöjda med bemötandet, det beror också på att styrningen fungerar 
bra, de får bra svar på frågorna direkt. De kommer rätt med hjälp av den kompetensstyrda 
lösningen.” – kravställare om kompetensstyrningens fördelar. 

Kompetensstyrningen anses vara ett argument för att använda taligenkänning. De moderna 
taligenkänningssystemen är mycket avancerade och flexibla. Flexibiliteten innebär att de 
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exempelvis kan anpassas till vad som efterfrågas mest under vissa perioder (till exempel hos 
Skatteverket under deklarationstider).  

En annan fördel, om än inte huvudfunktion, med talsvarssystemen som nämndes är att det går 
att kommunicera med kunder om det händer något som kräver en större informationsinsats, 
ett så kallat lavinmeddelande. Vid tekniska problem, eller när något annat fel har inträffat, kan 
ett inledningsmeddelande adresseras till samtliga inringande kunder som ringer för att 
påtalaproblemet. Det minskar då behovet för kunder att anmäla exempelvis tekniska problem. 

Vidare ger talsvarssystemen, enligt några av de intervjuade, möjlighet att mäta och utvärdera 
kundernas behov av olika tjänster. Den typen av datainsamling är dock aldrig det primära 
syftet med systemen. 

”Vi ifrågasätter ständigt de val vi har gjort och försöker fånga förändringar i behov.” – en av 
kravställarna om att utveckla systemet. 

Samtliga intervjuade kravställare har kvalitetsuppföljningar av sina talsvarssystem. En del 
följer upp kontinuerligt genom att analysera ärendeflödena. På så sätt kan insikter göras om 
vilka instruktioner som leder användaren fel, vilka ärenden som är mest använda och vilka 
som är minst använda och eventuellt kan tas bort i uppdateringar av systemen. Samtliga 
intervjuade kravställare är dock mycket försiktiga med att göra omfattande förändringar av 
systemen. I vissa fall har användarna blivit så vana vid hur systemen är uppbyggda att de vet 
vilken siffersekvens de skall knappa in för att komma till det ärende de vill utföra. Flera av de 
intervjuade vittnade också om att de får många klagomål när mer omfattande förändringar 
görs, eftersom de som är vana upplever att de får en försämrad service. Ett intressant 
undantag är Försäkringskassan som när de nyligen införde taligenkänning som komplement till 
knappsystemet inte har fått ett enda klagomål – de har för närvarande taligenkänning och 
knappsystem.  

”Vi gör bland annat kundresor, (alla anställda kan anmäla sig eller väljas ut) så man får 
uppleva hur det är att vara kund.” – en av kravställarna om hur de tar reda på kundernas 
behov. 

6.2. Uppdateringar av system och relationen mellan kravställare och deras 
leverantörer 

Mindre uppdateringar görs på kontinuerlig basis av de flesta aktörer. Med mindre 
uppdateringar avses till exempel att lägga till en tjänst, eller att lägga in extra meddelande för 
att informera om en specifik händelse. 

De flesta kravställare som har ingått i den här studien har uppdaterat sina system på 
kontinuerlig basis sedan dess införande. I vissa fall är grunden lagd i samband med den första 
utvecklingen av teletjänster i slutet av 1990-talet.  

”Vi kan se det från tre håll: 1) löpande underhåll av hela telefoniplattformen, hur funkar den 
vilka tjänster funkar, 2) från leverantör och IT ser de också över vad som behöver 
förbättras/ändras. 3) kundsynpunkter om hur tjänsten fungerar och vilka justeringar som 
skulle göra det bättre.” – en av kravställarna om hur de fångar upp utvecklingsbehov. 

Kravställarna av talsvarssystem som har intervjuats, beskriver relationen med leverantörer 
som en tydlig kund-leverantör relation. Kravställarna sätter upp en specifikation över vad som 
efterfrågas, som de sedan beställer av leverantören. Nivån av dialog varierar – en del väger in 
råd från sina leverantörer i kravställningen, medan andra beställer helt enligt kravlistan. Också 
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den intervjuade leverantören beskriver en liknande relation: de får en beställning från en kund 
som de tillhandahåller den med bästa möjliga kvalitet. Deras inflytande över utformningen är 
begränsad, även om de ger råd om det efterfrågas, men det är kundens verksamhet och 
önskemål som huvudsakligen styr designen på tjänsten. 

”Det kan förekomma motstridiga krav, alla verksamheter vet inte vad andra verksamheter 
gör.” – en av kravställarna om att utveckla kravspecifikationen.  

”Vi har årsmöten med leverantören där vi tar fram våra behov. Vi har också 
leverantörsansvariga som tar hand om våra behov utifrån kundperspektiv. Vi har också interna 
behov, t.ex. telefonsäljare, som skall tas i beaktning.” – en av kravställarna om behovsanalys 
inför kravställning. 

 

Figur 5 Schematisk bild av kravställning 

 

 

6.3. Hur arbetar aktörerna med tillgänglighet i talsvarssystemen? 

Ingen av de intervjuande kravställarna kände till att det fanns en checklista som tagits fram av 
MFD för att bidra till ökad tillgänglighet. En del hade dock arbetat med tillgänglighet i andra 
aspekter som till exempel den fysiska tillgängligheten, och några kände också till 
webbriktlinjer för tillgänglighet (WCAG) – även om inget av detta rörde talsvarssystemen i sig. 

”Nu känner jag till dem, och inte heller bland dem som var med vid upphandlingen finns 
kännedom om det här.” – en av kravställarna angående MFD:s riktlinjer. 

En av de intervjuade uttryckte en svårighet i att tillgodose så specifika intressen och behov 
som hen förknippade med tillgänglighet för funktionsnedsatta. Att anpassa talsvarssystemen 
för en stor och komplex verksamhet till enskilda intressen ansågs av denna person alltför 
kostsamt.  

Det finns inte några uppgifter i kundregister eller kopplat till personnummer om enskilda 
individers eventuella funktionsnedsättningar och eventuella behov kopplade till det. Det gör 
det, enligt några av kravställarna, svårt att tillgodose deras behov. 

”Vi har inte något specifikt verktyg för funktionsnedsättningar, det går inte att ta reda på det 
om kunden när den ringer upp.” – en av kravställarna om möjligheten att anpassa 
talsvarssystemen till personer med funktionsnedsättning. 

”Vi frågar inte våra kunder, vet inte om de har funktionshinder.” – en av kravställarna om 
svårigheten i att veta om en kund har ett funktionshinder. 

Verksamhet 

IT-avdelning 

Kravställare Leverantör 
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6.4. Ett bra talsvarssystem har få och tydliga val 

”Kort och koncist skall det vara. Det kan inte vara långa beskrivningar för vad som kan göras 
med tjänsten.” – en av kravställarna om hur informationen skall presenteras. 

Alla kravställare som har intervjuats gör noggranna överväganden om hur tjänsterna 
presenteras i knappsystemen. De flesta strävar efter enkelhet och små träd för att behålla 
överskådligheten. 8 Det finns en stor medvetenhet om att det interna språket, liksom alltför 
mycket information, kan förvirra kunden.  

”Vi har försökt att inte borra för djupt, det ska inte ta så lång tid innan man kommer till 
handläggare.” – en kravställare om att begränsa antalet nivåer. 

Några anger mycket precisa gränser för hur stort trädet får vara, eller att de följer riktlinjer 
från sin leverantör (till exempel: max fem alternativ, eller fyra val i tre nivåer). Det är vanligt 
att ett litet träd eftersträvas.  

Vad gäller informationsinnehåll och jargong, testas ordval och ordförståelse på användare 
innan uppdateringar lanseras. Ingen anger att användartester görs med personer med 
funktionsnedsättning. Tidsaspekten är också viktig för en del av kravställarna med det avses 
hur lång tid kunden tillbringar i systemet innan de kommer fram till den handläggare de 
behöver.  

  

                                                             
8 Det finns ingen bestämd, optimal uppbyggnad av ett beslutsträd för talsvar. Det finns en studie som argumenterar för att 
det skall vara max fyra alternativ per nivå för att det är svårt att komma ihåg fler (Schumacher et al. (1995), Increasing the 
usability of Interactive Voice Response systems: Research and guidelines for phone-based interfaces. Human Factors: The 
Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 37(2):251–264.).  En annan studie visade genom experiment att 
beslutsträdet kan ha fler alternativ eftersom hjärnan gör parvisa jämförelser och behåller det mest attraktiva alternativet i 
varje jämförelse (Commarford et al, (2008), A Comparison of Broad Versus Deep Auditory Menu Structures tillgänglig på 
http://sonify.psych.gatech.edu/~ben/references/commarford_a_comparison_of_broad_versus_deep_auditory_menu_stru
ctures.pdf). 

http://sonify.psych.gatech.edu/%7Eben/references/commarford_a_comparison_of_broad_versus_deep_auditory_menu_structures.pdf
http://sonify.psych.gatech.edu/%7Eben/references/commarford_a_comparison_of_broad_versus_deep_auditory_menu_structures.pdf
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7. Slutsatser 

7.1. Användarperspektiv 

Vid testernas start uppgav flertalet testpersoner negativa uppfattningar om talsvarssystem 
och flera undviker aktivt att använda dem. Testerna visade dock att systemen fungerade att 
använda för de allra flesta, även om det finns utrymme för förbättringar av tillgängligheten i 
de flesta system. Den grupp som genomgående gav lägst poäng är personer med afasi/stroke. 
Inom denna grupp, liksom i övriga grupper, finns stora individuella variationer beroende på 
omfattningen av funktionsnedsättningen. En del av testpersonerna i gruppen med afasi eller 
som har haft en stroke har också problem med korttidsminnet, vilket gör att användartestet i 
sig kan vara problematiskt.  

Ungefär hälften av testpersonerna uppgav före testerna att de föredrar knappar och att de 
inte vill tala med systemen. Som förklaring uppgav några att de inte litar på att 
taligenkänningen ska förstå vad de säger. Testerna visar dock att skillnaderna mellan 
knappvalssystem och taligenkänning är små.  

Testpersonerna ansåg att menyvalen i de testade systemen många gånger var otydliga och 
innehöll för stor mängd information, vilket kunde innebära såväl ovidkommande information 
(säljinformation), för många alternativ per nivå eller att varje alternativ innehöll för mycket 
information. Två målgrupper har problem med aspekter som inte var lika tydliga i andra 
grupper. Döva personer upplevde dels svårigheter i att bli förstådda av taligenkänningssystem 
dels att responstiden ibland var kort. Personer med hörselnedsättning hade också problem 
med talets hastighet. 

Under workshoparna med intresseorganisationerna genomfördes ett gemensamt test av tre 
system. I stor utsträckning överensstämmer de med resultaten från användartesterna. 
Resultaten från workshoppen formulerades i rekommendationer från deltagarna och saker 
som särskilt togs upp var: olika aspekter av röstens kvalitet, språkbruk – enkelhet och tydlighet 
är särskilt viktigt, informationsmängd, tydliga avgränsningar och reaktionstid, alternativa 
kommunikationssätt och kanaler.  

7.2. Kravställarperspektiv 

Kravställarna arbetar aktivt med att förbättra tjänsterna som erbjuds via talsvarssystemen; 
kontinuerliga uppföljningar av inkommande ärenden, kundresor och tester anges som medel 
för att förstå kundernas behov. Ingen av kravställarna angav att de arbetar aktivt med 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning; det görs inga användartester med 
målgruppen och det finns inga interna riktlinjer avseende tillgänglighet till talsvarssystemen.  

Att personer med funktionsnedsättningar inte ingår i testgrupper innebär att 
tillgänglighetsaspekter inte kommer fram i det kontinuerliga arbetet med att utveckla 
talsvarssystemen.  

De personer som har möjlighet att påverka tillgängligheten hos talsvarssystemen är de som 
ställer upp kraven för utveckling av systemen hos de enskilda aktörerna och sedan beställer 
tjänsten från en leverantör. Som har visats ovan är det olika verksamhetsområden och tjänster 
som skall vägas ihop och kravställningen kan anta formen av ett grupparbete internt innan det 
går ut för beställning till leverantör.  
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8. Rekommendationer 

Utifrån de användartester, intervjuer och workshop som genomfördes inom ramen för denna 
studie har Stelacon följande samlade rekommendationer för den som vill förbättra 
tillgängligheten i sitt talsvarssystem: 

Användarcentrerad utveckling: testa systemen med personer med olika 
funktionsnedsättningar och behov. Genomför en kundresa tillsammans med en person med 
funktionsnedsättning för att se hur systemet fungerar. 

Tydlighet: med tydlig, enkel information ökar tillgängligheten. Rent konkret är det en fördel 
att tala om hur många alternativ som kommer att läsas upp, testa språkets begriplighet på 
personer som inte arbetar med frågorna, begränsa innehållet inom varje alternativ och 
begränsa antalet val på varje nivå. Det är också viktigt att göra tydliga avgränsningar mellan 
alternativen och ge användaren tillräcklig betänketid. 

 Utgå från MFD:s riktlinjer för tillgängligt talsvar 
 Använd enkla ord och var konsekvent i ordval 
 Begränsa antalet val – följ MFD:s riktlinjer med max fyra val per nivå 
 Tydliga pauser mellan alternativen bör tillämpas 

Ljudkvalitet: ljudets och röstens kvalitet är viktig för att personer med hörselnedsättning skall 
använda tjänsterna. Det är dock många aspekter på röstkvalitet som påverkar kvaliteten, 
vilket gör att en lämplig konkret åtgärd är att testa hur en röst uppfattas av personer med 
olika funktionsnedsättningar, framförallt olika typer och grader av hörselnedsättning. 

 Testa systemen med personer med olika funktionsnedsättningar och behov 

Alternativa möjligheter till kommunikation: erbjud textkommunikation, till exempel genom 
att övergå till sms, eller en chattfunktion som hanterar ärenden på samma sätt som ett 
självbetjäningssystem. Erbjud texttelefoni och ta hänsyn till att en del uppringare använder 
tolk. Det är också bra att kunna erbjuda en möjlighet för uppringaren att välja mellan 
knappsystem och taligenkänning.  

 Erbjud möjligheten att svara via sms 
 Utveckla en chattfunktion som ger samma möjligheter att uträtta ärenden som 

talsvarssystemen.  
 Ge användaren möjlighet att välja mellan taligenkänning och knappval 
 Undvik inloggning med mellanhänder.  
 Använd nummerigenkänning och placera telefonsamtal från bildtelefonin först i kön. 

De som har ingått som målgrupper i denna studie utgör tillsammans en stor del av 
befolkningen: antalet hörselskadade uppskattas i Sverige vara 1,4 miljoner9, antalet 
barndomsdöva personer är runt 10 000 och 30 000 teckenspråksanvändare10, 3-5 % av alla 
barn har ADHD.11 Utöver dessa grupper får varje år 8 000 till 10 000 personer afasi12. Gruppen 

                                                             
9 Uppgift från Hörselskadades riksförbund, www.hrf.se.  
10 Uppgift från Sveriges Dövas Förening, www.sdr.org  
11 Uppgift från PTS Statistik sammanställning över funktionsnedsättningar,  se: 
https://www.pts.se/upload/Innovation%20f%C3%B6r%20alla/Inno%2011/PTS%20statistiksammanst%C3%A4llning%20%C3
%B6ver%20funktionsneds%C3%A4ttningar.pdf  . 
12 Uppgift från Afasiförbundet, www.afasi.se 

http://www.hrf.se/
http://www.sdr.org/
https://www.pts.se/upload/Innovation%20f%C3%B6r%20alla/Inno%2011/PTS%20statistiksammanst%C3%A4llning%20%C3%B6ver%20funktionsneds%C3%A4ttningar.pdf
https://www.pts.se/upload/Innovation%20f%C3%B6r%20alla/Inno%2011/PTS%20statistiksammanst%C3%A4llning%20%C3%B6ver%20funktionsneds%C3%A4ttningar.pdf
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äldre (över 75 år) förväntas att bli större, idag är de ca 850 000. Även med en viss 
överlappning mellan grupperna, är det ändå rimligt att anta att det totalt rör sig om över 1,5 
miljoner personer som har någon av de funktionsnedsättningar som ingår bland målgrupperna 
eller som är över 75 år. Med tanke på att detta således är stor del av befolkningen, är det 
viktigt att dessa frågor tas på stort allvar, vidare har alla aktörer med talsvarssystem mycket 
att vinna på att arbeta med tillgänglighet. Det som efterfrågas för att öka tillgängligheten för 
dessa målgrupper är sådant som skulle förbättra kvaliteten för alla användare. 
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Bilaga 1. Diskussionsguide användartester – offentliga 
aktörer 

 

Introduktion (4 min) 
 

Välkommen hit. Tack för att du tagit dig tid att komma. Mitt namn är _____. Det 
här är __________. Vi arbetar på ett marknadsundersökningsföretag som heter 
AB Stelacon. 

Vi genomför det här uppdraget åt Post- och telestyrelsen. Målet med de här 
användartesterna är att testa hur användbara olika myndigheters talsvarssystem är 
för funktionsnedsatta.  

Genom att genomföra detta test vill vi få en inblick i hur tillgängliga och anpassade 
talsvarssystem är för vissa grupper i samhället.   

Användartester är en kvalitativ undersökningsmetod som kan genomföras 
individuellt med en testperson eller i grupp med fyra till sex testpersoner. Syftet 
med användartester är att utvärdera en produkts användbarhet genom att belysa 
användarnas attityder, beteenden och åsikter. Testet varar i ca 1 timme. Vi kommer 
att gå igenom sju olika talsvarssystem, med en specifik uppgift för varje system. Vi 
vill att du berättar för oss vad du gjort och vilka potentiella problem du haft när du 
utfört uppgiften. Vi kommer också att efter varje moment ställa några uppföljande 
frågor.  

Målgrupp för undersökningen är personer som med dövhet, hörselnedsättning, 
kognitiv funktionsnedsättning (ADHD, Aspergers syndrom, Stroke/Afasi), nedsatt 
handfunktion/reumatism, personer som är äldre än 75 år, samt personer utan 
påvisad funktionsnedsättning. Vi kommer att genomföra ca 38 användartester. 

Vår roll är att ställa frågor och lyssna. Vi är inte experter. Vi är opartiska. Vi är 
intresserade av att höra din åsikt. 

Det finns inga åsikter, attityder eller föreställningar som är rätt eller fel. Det är 
talsvarssystemen vi testar, inte er. 

En rapport kommer att skrivas baserad på användartesterna. Alla deltagare 
kommer att vara anonyma, dvs. era namn kommer inte att synas. 

 
Deltagarpresentation och bakgrundsfrågor (5 min) 
• Namn, ålder och kön 

• Funktionsnedsättning (frågan ställs bara om det inte framgår av rekryteringen)? 

• Har du tidigare kommit i kontakt med talsvarssystem? 

o Om ja: vilka typer av ärenden? 

o Hur upplever du talsvarssystem?  
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• Hur upplever du att din ålder/funktionsnedsättning påverkar ditt användande 
av telefoner i allmänhet? 

• Hur bedömer du att din funktionsnedsättning påverkar din användning av 
talsvarssystem och knappfunktioner? 

• Använder du några hjälpmedel som t.ex. texttelefon eller teckentolk när du 
använder din telefon? 

 

Vilka talsvarssystem avses testas?  

Urval av talsvarssystem 
 
• Försäkringskassan  
• Kronofogden 
• Skatteverket  
• SJ Resebokning  
• 1177 Vårdguiden i Stockholm  
• Postnord  
 

Testuppgifter för att utvärdera varje system: (5-6 
min/system) 
Testa att ringa varje talsvarssystem med explicita uppgifter att utföra. 

Syfte: att testa hur användbar/tillgänglig varje talsvarssystem är. 

Testledaren skall fråga testpersonen om det går bra att använda det egna 
personnumret vid behov. Om inte kan följande användas: 720215-8413 

Pensionsmyndigheten (0771-776 776) 
a. Typ av system: Självbetjäningsmeny  
b. Interaktionsätt: Knappsats/förinspelade ljudklipp 
c. Uppgift: Beställa en blankett (kontoutdrag)  
d. Följdfrågor:  

i. Hur svårt upplevde du att det var att beställa 
kontoutdraget? (Skala 1-5 där 1 är enklast och 5 är svårast) 
(utvärdering av menyuppbyggnaden)? 

ii. Upplevde du att det var tydligt hur du skulle gå tillväga för 
att utföra uppgiften? Var instruktionerna tydliga? (gav 
systemet tydliga instruktioner för interaktionen)?  

iii. Hur upplevde du att det var att navigera i menyn via 
knappsatsen på telefonen? 

iv. Om du fick möjligheten att ändra på systemet, vad hade du 
ändrat, och varför? 
 

Kronofogden  (0771-73 73 00) 
e. Typ av system: Vidarekoppling till handläggare 
f. Interaktionsätt: Taligenkänning/förinspelade ljudklipp 
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g. Uppgift: att se huruvida du har obetalda räkningar  
h. Följdfrågor:  

i. Hur svårt upplevde du att det var att få information om 
obetalda räkningar på det här viset? (Skala 1-5 där 1 är 
enklast och 5 är svårast - ska ge en utvärdering av 
menyuppbyggnad)  

ii. Upplevde du att det var tydligt hur du skulle gå tillväga för 
att utföra uppgiften? Var instruktionerna tydliga? (gav 
systemet tydliga instruktioner för interaktionen)?  

iii. Upplevde du att systemet förstod dig när du talade? 
iv. Om du fick möjligheten att ändra på systemet, vad hade du 

ändrat, och varför? 
 

Försäkringskassan (0771-524 524) 
i. Typ av system: Vidarekoppling till handläggare 
j. Interaktionsätt: Taligenkänning/förinspelade ljudklipp 
k. Uppgift: att få information om bostadsbidrag   
l. Följdfrågor:  

i. Hur svårt upplevde du att det var att få information om 
bostadsbidrag på det här viset? (Skala 1-5 där 1 är enklast 
och 5 är svårast - ska ge en utvärdering av 
menyuppbyggnad)  

ii. Upplevde du att det var tydligt hur du skulle gå tillväga för 
att utföra uppgiften? Var instruktionerna tydliga?  (gav 
systemet tydliga instruktioner för interaktionen)?  

iii. Upplevde du att systemet förstod dig när du talade? 
iv. Om du fick möjligheten att ändra på systemet, vad hade du 

ändrat, och varför? 
 

Skatteverket (0771-567 567) 
m. Typ av system: Självbetjäningsmeny  
n. Interaktionsätt: Taligenkänning/förinspelade ljudklipp 
o. Uppgift: att beställa blankett (exempelvis personbevis för ID-kort)  
p. Följdfrågor:  

i. Hur svårt upplevde du att det var att beställa personbevis på 
det här viset? (Skala 1-5 där 1 är enklast och 5 är svårast - ska 
ge en utvärdering av menyuppbyggnad)  

ii. Upplevde du att det var tydligt hur du skulle gå tillväga för 
att utföra uppgiften? Var instruktionerna tydliga? (gav 
systemet tydliga instruktioner för interaktionen)?  

iii. Upplevde du att systemet förstod dig när du talade? 
iv. Om du fick möjligheten att ändra på systemet, vad hade du 

ändrat, och varför? 
 

SJ Resebokning (0771-75 75 75) 
q. Typ av system: Vidarekoppling till handläggare  
r. Interaktionsätt: Knappsats/förinspelade ljudklipp 
s. Uppgift: Boka en gruppresa för över 10 personer  
t. Följdfrågor:  
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i. Hur svårt upplevde du att det var att boka en gruppresa på 
det här viset? (Skala 1-5 där 1 är enklast och 5 är svårast - ska 
ge en utvärdering av menyuppbyggnad) ? 

ii. Upplevde du att det var tydligt hur du skulle gå tillväga för 
att utföra uppgiften? Var instruktionerna tydliga? (gav 
systemet tydliga instruktioner för interaktionen)?  

iii. Upplevde du att det var enkelt att navigera rätt i menyn via 
knappsatsen på telefonen? 

iv. Om du fick möjligheten att ändra på systemet, vad hade du 
ändrat, och varför? 
 

1177 Vårdguiden i Stockholm (1177) 
u. Typ av system: Vidarekoppling till handläggare  
v. Interaktionsätt: Knappsats/förinspelade ljudklipp 
w. Uppgift: Ta reda på var närmsta vårdcentral är belägen (st 

eriksgatan 63) 
x. Följdfrågor:  

i. Hur svårt upplevde du att det var att boka en gruppresahitta 
den närmsta vårdcentralen på det här viset? (Skala 1-5 där 1 
är enklast och 5 är svårast - ska ge en utvärdering av 
menyuppbyggnad)  

ii. Upplevde du att det var tydligt hur du skulle gå tillväga för 
att utföra uppgiften? Var instruktionerna tydliga?(gav 
systemet tydliga instruktioner för interaktionen)?   

iii. Upplevde du att det var enkelt att navigera rätt i menyn via 
knappsatsen på telefonen? 

iv. Om du fick möjligheten att ändra på systemet, vad hade du 
ändrat, och varför? 
 

PostNord (0771-33 33 10) 
y. Typ av system: Självbetjäningsmeny  
z. Interaktionsätt: Mix – knappsats & taligenkänning/förinspelade 

ljudklipp & talsyntes 
å. Uppgift: Ta reda på var närmsta postlåda är belägen (st eriksgatan 

63)  
ä. Följdfrågor:  

i. Hur svårt upplevde du att det var att hitta den närmsta 
vårdcentralen på det här viset? (Skala 1-5 där 1 är enklast 
och 5 är svårast - ska ge en utvärdering av 
menyuppbyggnad) 

ii. Upplevde du att det var tydligt hur du skulle gå tillväga för 
att utföra uppgiften? Var instruktionerna tydliga? (gav 
systemet tydliga instruktioner för interaktionen)?  

iii. Upplevde du att systemet förstod dig när du talade och när 
du använde dig av knappsatsen för att navigera i menyer? 

iv. Om du fick möjligheten att ändra på systemet, vad hade du 
ändrat, och varför? 

  

Allmän diskussion (ca 15 min) 
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Allmän diskussion om de talsvarssystem som testades. 

Syfte: att jämföra de olika typerna av talsvarssystem emot varandra för att 
utvärdera vilken typ av system som föredras av vilka målgrupper. 

 

• Vilket system upplevde du fungerade bäst? Varför?  

• Både Pensionsmyndigheten och Skatteverket har självbetjäning, i.e. att man 
inte behöver prata med en telefonist för att utföra uppgiften. Däremot har 
de olika interaktionsätt (påminn om att pensionsmyndigheten använder sig 
av knappsats och att skatteverket använde sig av taligenkänning vid behov). 
Vilket system föredrog du? Varför? 

• Föredrar du allmänt att få tala ditt svar eller knappa in i menyval? 

• Föredrar du att tala med en telefonist, eller använda dig av självbetjäning i 
det mån som går?  

• Hade du velat kunna få den här informationen/utfört dessa uppgifter på 
andra sätt än telefonkontakt om du fick valet? Hur skulle du vilja göra i 
sådana fall?  
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Bilaga 2. Diskussionsguide användartester– privata aktörer 

 

Introduktion (4 min) 

 
Välkommen hit. Tack för att du tagit dig tid att komma. Mitt namn är _____. Det 
här är __________. Vi arbetar på ett marknadsundersökningsföretag som heter 
AB Stelacon. 

Vi genomför det här uppdraget åt Post- och telestyrelsen. Målet med de här 
användartesterna är att testa hur användbara olika myndigheters talsvarssystem är 
för funktionsnedsatta.  

Genom att genomföra detta test vill vi få en inblick i hur tillgängliga och anpassade 
talsvarssystem är för vissa grupper i samhället.   

Användartester är en kvalitativ undersökningsmetod som kan genomföras 
individuellt med en testperson eller i grupp med fyra till sex testpersoner. Syftet 
med användartester är att utvärdera en produkts användbarhet genom att belysa 
användarnas attityder, beteenden och åsikter. Testet varar i ca 1 timme. Vi kommer 
att gå igenom sju olika talsvarssystem, med en specifik uppgift för varje system. Vi 
vill att du berättar för oss vad du gjort och vilka potentiella problem du haft när du 
utfört uppgiften. Vi kommer också att efter varje moment ställa några uppföljande 
frågor.  

Målgrupp för undersökningen är personer som med dövhet, hörselnedsättning, 
kognitiv funktionsnedsättning (ADHD, Aspergers syndrom, Stroke/Afasi), nedsatt 
handfunktion/reumatism, personer som är äldre än 75 år, samt personer utan 
påvisad funktionsnedsättning. Vi kommer att genomföra 16 användartester. 

Vår roll är att ställa frågor och lyssna. Vi är inte experter. Vi är opartiska. Vi är 
intresserade av att höra din åsikt. 

Det finns inga åsikter, attityder eller föreställningar som är rätt eller fel. Det är 
talsvarssystemen vi testar, inte er. 

En rapport kommer att skrivas baserad på användartesterna. Alla deltagare 
kommer att vara anonyma, dvs. era namn kommer inte att synas. 

Deltagarpresentation och bakgrundsfrågor (5 min) 
• Namn, ålder och kön 

• Funktionsnedsättning (frågan ställs bara om det inte framgår av rekryteringen)? 

• Har du tidigare kommit i kontakt med talsvarssystem? 

o Om ja: vilka typer av ärenden? 

o Hur upplever du talsvarssystem?  

• Hur upplever du att din ålder/funktionsnedsättning påverkar ditt användande 
av telefoner i allmänhet? 
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• Hur bedömer du att din funktionsnedsättning påverkar din användning av 
talsvarssystem och knappfunktioner? 

• Använder du några hjälpmedel som t.ex. texttelefon eller teckentolk när du 
använder din telefon? 

 

Vilka talsvarssystem avses testas?  

Urval av talsvarssystem  
• Nordea 
• Swedbank 
• Handelsbanken 
• SEB 
• Skandia  
• IF  
• Länsförsäkringar  
• Moderna försäkringar 
• Telia 
• Tele2 
• Tre 
• Telenor 
 

 

Testuppgifter för att utvärdera varje system: (5-6 
min/system) 
Testa att ringa varje talsvarssystem med explicita uppgifter att utföra. 

Syfte: att testa hur användbar/tillgänglig varje talsvarssystem är. 

Testledaren skall fråga testpersonen om det går bra att använda det egna 
personnumret vid behov. Om inte kan följande användas: 720215-8413 

Nordea (0771-224488) 
ö. Typ av system: Vidarekoppling till handläggare 
aa. Interaktionsätt: Mix: Knappsats eller taligenkänning/förinspelade 

ljudklipp och talsyntes. 
bb. Steg 1 uppgift: Överföring mellan egna konton i Nordea (välj 

självservice)  
cc. Följdfrågor:  

i. Hur svårt upplevde du att det var att genomföra uppgiften? 
(Skala 1-5 där 5 är enklast och 1 är svårast) (utvärdering av 
menyuppbyggnaden)? 

ii. Upplevde du att det var tydligt hur du skulle gå tillväga för 
att utföra uppgiften? Var instruktionerna tydliga? (gav 
systemet tydliga instruktioner för interaktionen)?  

iii. Hur upplevde du att det var att navigera i menyn via 
knappsatsen/taligenkänning på telefonen? 
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iv. Om du fick möjligheten att ändra på systemet, vad hade du 
ändrat, och varför? 

dd. Steg 2 (eventuellt): Genomför uppgiften en gång tillsammans, be 
testpersonen lyssna på informationsmängd, tydlighet, röstvolym, 
antalet val för att genomföra uppgiften. 

 
 

Swedbank  (0771-221122) 
ee. Typ av system: Vidarekoppling till handläggare 
ff. Interaktionsätt: Knappsats/förinspelade ljudklipp 
gg. Steg 1 uppgift: Som privatkund kontakta support för hjälp med 

mobilt bankID. 
hh. Följdfrågor:  

i. Hur svårt upplevde du att det var att genomföra uppgiften? 
(Skala 1-5 där 5 är enklast och 1 är svårast) (utvärdering av 
menyuppbyggnaden)? 

ii. Upplevde du att det var tydligt hur du skulle gå tillväga för 
att utföra uppgiften? Var instruktionerna tydliga? (gav 
systemet tydliga instruktioner för interaktionen)?  

iii. Hur upplevde du att det var att navigera i menyn via 
knappsatsen/taligenkänning på telefonen? 

iv. Om du fick möjligheten att ändra på systemet, vad hade du 
ändrat, och varför? 

ii. Steg 2 (eventuellt): Genomför uppgiften en gång tillsammans, be 
testpersonen lyssna på informationsmängd, tydlighet, röstvolym, 
antalet val för att genomföra uppgiften. 

 
 

Skandia (0771-555500) 
jj. Typ av system: Vidarekoppling till handläggare 
kk. Interaktionsätt: Knappsats/förinspelade ljudklipp 
ll. Steg 1 uppgift: Att som ny kund hos Skandia öppna ett 

privatpensionskonto.   
mm. Följdfrågor:  

i. Hur svårt upplevde du att det var att genomföra uppgiften? 
(Skala 1-5 där 5 är enklast och 1 är svårast) (utvärdering av 
menyuppbyggnaden)? 

ii. Upplevde du att det var tydligt hur du skulle gå tillväga för 
att utföra uppgiften? Var instruktionerna tydliga? (gav 
systemet tydliga instruktioner för interaktionen)?  

iii. Hur upplevde du att det var att navigera i menyn via 
knappsatsen/taligenkänning på telefonen? 

iv. Om du fick möjligheten att ändra på systemet, vad hade du 
ändrat, och varför? 

nn. Steg 2 (eventuellt): Genomför uppgiften en gång tillsammans, be 
testpersonen lyssna på informationsmängd, tydlighet, röstvolym, 
antalet val för att genomföra uppgiften. 

 
IF (0771-655655) 

oo. Typ av system: Självbetjäningsmeny  
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pp. Interaktionsätt: Knappsats/förinspelade ljudklipp 
qq. Steg 1 uppgift: Anmäla skada på bilens kofångare. 
rr. Följdfrågor:  

i. Hur svårt upplevde du att det var att genomföra uppgiften? 
(Skala 1-5 där 5 är enklast och 1 är svårast) (utvärdering av 
menyuppbyggnaden)? 

ii. Upplevde du att det var tydligt hur du skulle gå tillväga för 
att utföra uppgiften? Var instruktionerna tydliga? (gav 
systemet tydliga instruktioner för interaktionen)?  

iii. Hur upplevde du att det var att navigera i menyn via 
knappsatsen/taligenkänning på telefonen? 

iv. Om du fick möjligheten att ändra på systemet, vad hade du 
ändrat, och varför? 

ss. Steg 2 (eventuellt): Genomför uppgiften en gång tillsammans, be 
testpersonen lyssna på informationsmängd, tydlighet, röstvolym, 
antalet val för att genomföra uppgiften. 

 
 

Länsförsäkringar (08-56283000) 
tt. Typ av system: Vidarekoppling till handläggare  
uu. Interaktionsätt: Knappsats/förinspelade ljudklipp 
vv. Steg 1 uppgift: Anmäla skada på bilens kofångare.  
ww. Följdfrågor:  

i. Hur svårt upplevde du att det var att genomföra uppgiften? 
(Skala 1-5 där 5 är enklast och 1 är svårast) (utvärdering av 
menyuppbyggnaden)? 

ii. Upplevde du att det var tydligt hur du skulle gå tillväga för 
att utföra uppgiften? Var instruktionerna tydliga? (gav 
systemet tydliga instruktioner för interaktionen)?  

iii. Hur upplevde du att det var att navigera i menyn via 
knappsatsen/taligenkänning på telefonen? 

iv. Om du fick möjligheten att ändra på systemet, vad hade du 
ändrat, och varför? 

xx. Steg 2 (eventuellt): Genomför uppgiften en gång tillsammans, be 
testpersonen lyssna på informationsmängd, tydlighet, röstvolym, 
antalet val för att genomföra uppgiften. 

 
 

Moderna försäkringar (0200-259259) 
yy. Typ av system: Vidarekoppling till handläggare  
zz. Interaktionsätt: Knappsats/förinspelade ljudklipp 
åå. Steg 1 uppgift: Anmäla skada på bilens kofångare. 
ää. Följdfrågor:  

i. Hur svårt upplevde du att det var att genomföra uppgiften? 
(Skala 1-5 där 5 är enklast och 1 är svårast) (utvärdering av 
menyuppbyggnaden)? 

ii. Upplevde du att det var tydligt hur du skulle gå tillväga för 
att utföra uppgiften? Var instruktionerna tydliga? (gav 
systemet tydliga instruktioner för interaktionen)?  
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iii. Hur upplevde du att det var att navigera i menyn via 
knappsatsen/taligenkänning på telefonen? 

iv. Om du fick möjligheten att ändra på systemet, vad hade du 
ändrat, och varför? 

öö. Steg 2 (eventuellt): Genomför uppgiften en gång tillsammans, be 
testpersonen lyssna på informationsmängd, tydlighet, röstvolym, 
antalet val för att genomföra uppgiften. 

 
 

Telia (90 200) 
aaa. Typ av system: Vidarekoppling till handläggare 
bbb. Interaktionsätt: Mix: Knappsats eller 

taligenkänning/förinspelade ljudklipp och talsyntes 
ccc.Steg 1 uppgift: Ta reda på information om en obetald 

mobilfaktura.  
ddd. Följdfrågor:  

i. Hur svårt upplevde du att det var att genomföra uppgiften? 
(Skala 1-5 där 5 är enklast och 1 är svårast) (utvärdering av 
menyuppbyggnaden)? 

ii. Upplevde du att det var tydligt hur du skulle gå tillväga för 
att utföra uppgiften? Var instruktionerna tydliga? (gav 
systemet tydliga instruktioner för interaktionen)?  

iii. Hur upplevde du att det var att navigera i menyn via 
knappsatsen/taligenkänning på telefonen? 

iv. Om du fick möjligheten att ändra på systemet, vad hade du 
ändrat, och varför? 

eee. Steg 2 (eventuellt): Genomför uppgiften en gång 
tillsammans, be testpersonen lyssna på informationsmängd, 
tydlighet, röstvolym, antalet val för att genomföra uppgiften. 

 
Tele2 (0772-252525) 

fff. Typ av system: Vidarekoppling till handläggare 
ggg. Interaktionsätt: Knappsats /förinspelade ljudklipp. 
hhh. Steg 1 uppgift: Ta reda på information om en obetald 

mobilfaktura.  
iii. Följdfrågor:  

i. Hur svårt upplevde du att det var att genomföra uppgiften? 
(Skala 1-5 där 5 är enklast och 1 är svårast) (utvärdering av 
menyuppbyggnaden)? 

ii. Upplevde du att det var tydligt hur du skulle gå tillväga för 
att utföra uppgiften? Var instruktionerna tydliga? (gav 
systemet tydliga instruktioner för interaktionen)?  

iii. Hur upplevde du att det var att navigera i menyn via 
knappsatsen/taligenkänning på telefonen? 

iv. Om du fick möjligheten att ändra på systemet, vad hade du 
ändrat, och varför? 

jjj. Steg 2 (eventuellt): Genomför uppgiften en gång tillsammans, be 
testpersonen lyssna på informationsmängd, tydlighet, röstvolym, 
antalet val för att genomföra uppgiften. 
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Tre (0771-735300) 
kkk. Typ av system: Vidarekoppling till handläggare 
lll. Interaktionsätt: Knappsats/förinspelade ljudklipp. 
mmm. Steg 1 uppgift: Teckna nytt abonnemang. 
nnn. Följdfrågor:  

i. Hur svårt upplevde du att det var att genomföra uppgiften? 
(Skala 1-5 där 5 är enklast och 1 är svårast) (utvärdering av 
menyuppbyggnaden)? 

ii. Upplevde du att det var tydligt hur du skulle gå tillväga för 
att utföra uppgiften? Var instruktionerna tydliga? (gav 
systemet tydliga instruktioner för interaktionen)?  

iii. Hur upplevde du att det var att navigera i menyn via 
knappsatsen/taligenkänning på telefonen? 

iv. Om du fick möjligheten att ändra på systemet, vad hade du 
ändrat, och varför? 

ooo. Steg 2 (eventuellt): Genomför uppgiften en gång 
tillsammans, be testpersonen lyssna på informationsmängd, 
tydlighet, röstvolym, antalet val för att genomföra uppgiften. 

 
Telenor (020-222222) 

ppp. Typ av system: Självbetjäningsmeny  
qqq. Interaktionsätt: Knappsats/förinspelade ljudklipp. 
rrr. Steg 1 uppgift: Ta reda på information om befintligt abonnemang, 

använd personnummer.  
sss. Följdfrågor:  

i. Hur svårt upplevde du att det var att genomföra uppgiften? 
(Skala 1-5 där 5 är enklast och 1 är svårast) (utvärdering av 
menyuppbyggnaden)? 

ii. Upplevde du att det var tydligt hur du skulle gå tillväga för 
att utföra uppgiften? Var instruktionerna tydliga? (gav 
systemet tydliga instruktioner för interaktionen)?  

iii. Hur upplevde du att det var att navigera i menyn via 
knappsatsen/taligenkänning på telefonen? 

iv. Om du fick möjligheten att ändra på systemet, vad hade du 
ändrat, och varför? 

ttt. Steg 2 (eventuellt): Genomför uppgiften en gång tillsammans, be 
testpersonen lyssna på informationsmängd, tydlighet, röstvolym, 
antalet val för att genomföra uppgiften. 

 
Handelsbanken (0771-778899) 

uuu. Typ av system: Självbetjäningsmeny  
vvv. Interaktionsätt: Knappsats/förinspelade ljudklipp. 
www. Steg 1 uppgift: Det är problem med internetbanken, 

kontakta support.  
xxx. Följdfrågor:  

i. Hur svårt upplevde du att det var att genomföra uppgiften? 
(Skala 1-5 där 5 är enklast och 1 är svårast) (utvärdering av 
menyuppbyggnaden)? 
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ii. Upplevde du att det var tydligt hur du skulle gå tillväga för 
att utföra uppgiften? Var instruktionerna tydliga? (gav 
systemet tydliga instruktioner för interaktionen)?  

iii. Hur upplevde du att det var att navigera i menyn via 
knappsatsen/taligenkänning på telefonen? 

iv. Om du fick möjligheten att ändra på systemet, vad hade du 
ändrat, och varför? 

yyy. Steg 2 (eventuellt): Genomför uppgiften en gång 
tillsammans, be testpersonen lyssna på informationsmängd, 
tydlighet, röstvolym, antalet val för att genomföra uppgiften. 

 
SEB (0771-365365) 

zzz. Typ av system: Självbetjäningsmeny  
ååå. Interaktionsätt: Knappsats/förinspelade ljudklipp. 
äää. Steg 1 uppgift: Diskutera bolån  
ööö. Följdfrågor:  

i. Hur svårt upplevde du att det var att genomföra uppgiften? 
(Skala 1-5 där 5 är enklast och 1 är svårast) (utvärdering av 
menyuppbyggnaden)? 

ii. Upplevde du att det var tydligt hur du skulle gå tillväga för 
att utföra uppgiften? Var instruktionerna tydliga? (gav 
systemet tydliga instruktioner för interaktionen)?  

iii. Hur upplevde du att det var att navigera i menyn via 
knappsatsen/taligenkänning på telefonen? 

iv. Om du fick möjligheten att ändra på systemet, vad hade du 
ändrat, och varför? 

aaaa. Steg 2 (eventuellt): Genomför uppgiften en gång 
tillsammans, be testpersonen lyssna på informationsmängd, 
tydlighet, röstvolym, antalet val för att genomföra uppgiften. 

 

Allmän diskussion (ca 15 min) 
Allmän diskussion om de talsvarssystem som testades. 

Syfte: att jämföra de olika typerna av talsvarssystem emot varandra för att 
utvärdera vilken typ av system som föredras av vilka målgrupper. 

 

• Vilket system upplevde du fungerade bäst? Varför?  

• Föredrar du allmänt att få tala ditt svar eller knappa in i menyval? 

• Föredrar du att tala med en telefonist, eller använda dig av självbetjäning i 
det mån som går?  

• Hade du velat kunna få den här informationen/utfört dessa uppgifter på 
andra sätt än telefonkontakt om du fick valet? Hur skulle du vilja göra i 
sådana fall?  
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Bilaga 3. Intervjuguide talsvarssystem – 
beställningsansvariga 

Frågeteman till intervjuer 

Bakgrundsfrågor 

1. Namn, position, kontaktuppgifter 

Om talsvarslösningen 

1. Beskriv det talsvarssystem som de har, och förklara de val och prioriteringar som har 
gjorts. 

2. Varför har ni ett talsvarssystem? Vad tillför det? 
3. Vilka är behoven, hos beställaren – vad ska det fylla för funktion? (Långsiktighet, 

integration i befintliga system, sårbarhet – risker, kvalitet, säkerhet, personlig 
integritet, kostnader, sålla bort de som inte behöver) 

4. Vilka tror ni är behoven hos användaren?  
a. Hur tar de reda på det? Behovs- ,målgruppsanalys?  
b. Vilka behov tror de att användaren har? Vad är dessa? 

5. Hur kravställer ni för att få det ni vill ha hos talsvarslösningen? 
c. Vilka är de viktigaste kriterierna? 
d. Hur utvärderas tjänsterna och hur tas erfarenheter tillvara? Påverkar det 

kravställningen? 
e. Hur ofta görs uppdateringar/ny kravställning av systemen?  

6. Följer de några riktlinjer för tillgänglighet eller liknande? (Till exempel från MFD eller 
WACG) 

f. Känner de till MFD och WACG 
g. Hur arbetar man med dem? 
h. Finns det checklistor eller interna styrdokument? 

7. Angående informationens struktur (som ett beslutsträd) 
i. Vad är logiken bakom de beslut som presenteras för den som ringer upp? 
j. Hur görs avvägningen mellan bredd och djup? 
k. Hur resonerar de kring informationsmängd och rubrikernas innehåll? 
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Bilaga 4. Intervjuguide talsvarssystem – leverantörer  

 

Bakgrundsfrågor 

2. Namn, position, företag 
3. Företagets samtliga produkter och tjänster (inkl. talsvarsystem) 
4. Exempel på kunder inom privat och offentlig sektor 

Om talsvarslösningar generellt 

8. Vad kan ni som leverantör erbjuda inom talsvarssystem? Vad tror du att ert 
erbjudande av talsvar ger för mervärden till era kunder? 
 

9. Vilka är vanliga behov hos en beställare/kund– vad vill de vanligen att talsvaret ska 
fylla för funktion? (Långsiktighet, integration i befintliga system, sårbarhet – risker, 
kvalitet, säkerhet, personlig integritet, kostnader, sålla bort de som inte behöver) Hur 
överensstämmer kundens behov och era idéer om funktionalitet och användbarhet? 
 

Om funktion och användbarhet generellt 

 
10. Hur utvärderas funktion och användbarhet av talsvarstjänster som ni säljer (map 

funktionalitet, användbarhet)- är det ni som utvärderar eller gör kund det? Hur tas 
erfarenheter från utvärderingar tillvara?  
 

11. Hur håller ni er uppdaterade om behov hos användarna av talsvar?  
l. Hur tar ni reda på behov som finns? Gör ni behovs-, och målgruppsanalys?  
m. Vilka behov är de viktigaste hos användare idag? Kan ni exemplifiera och ge 

exempel på målgrupper? 
 

Tillgänglighetsfrågor 

12. När ni tar fram talsvarslösningar - Brukar ni jobba efter formella riktlinjer för 
tillgänglighet eller användbarhet? (Till exempel från MFD eller WACG) 

n. Känner de till MFD och WACG 
o. Hur arbetar man isf med dem? Kan de ge exempel 

 
13. Kvalitetssäkring tillgänglighet: Arbetar ni med exempelvis checklistor eller interna 

styrdokument som säkerställer kvalitet med avseende på funktion och användbarhet? 
 

14. Angående informationens struktur (som ett beslutsträd) 
p. Vad är vanligast- har kunden en tydlig bild innan beställning eller tar ni fram 

förslag eller gör ni det tillsammans- hur ser arbetsprocessen ut? 
q. Hur ser ni på den optimala processen/beslutsträdet ut -Vad är logiken bakom 

de beslut som presenteras för den som ringer upp? 
r. Hur görs avvägningen mellan bredd och djup? 
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