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Sammanfattning 

I den här studien har tillgängligheten i tjänsten minatjänster.se utvärderats. Resultatet bygger 

dels på experttester som genomfördes av Stelacons tillgänglighetsexperter och dels på 16 

användartester som genomfördes med personer med funktionsnedsättning samt äldre. 

Det finns ett antal förbättringsåtgärder som kan öka användbarheten och tillgängligheten i 

minatjänster.se. I experttesterna som genomfördes utvärderades minatjänster.se utifrån ett 

antal riktlinjer som bygger på tillgänglighetsstandarderna webbriktlinjer.se och Web Content 

Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 nivå AA. Resultatet av experttesterna visar att utifrån 

tillgänglighetsriktlinjerna finns det ett antal förbättringsområden som kan öka tillgängligheten 

i tjänsten: 

 Gör minatjänster.se kompatibel med webbläsaren Internet Explorer 

 Tydliggör information om avsändare till webbplatsen 
 Komplettera alla ikoner och symboler med text 
 Placera kontaktuppgifter till minatjänster.se mer lättillgängligt 
 Använd en läsbar teckenstorlek och en god kontrast i användargränssnittet på hela 

webbplatsen 
 Skapa bättre översikt av processflöden vid exempelvis uppsägning. 

Utifrån resultatet i experttesterna utformades sedan momenten i användartesterna. 

Testpersoner ur följande målgrupper deltog i studien: blinda, synsvaga, dyslektiker, döva, 

personer med förvärvad hjärnskada, personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

samt äldre. De moment som genomfördes under användartesterna var att förstå syftet med 

tjänsten utifrån startsidan, skapa ett konto, utvärdera översiktssidan, avsluta ett abonnemang, 

lägga till ett abonnemang i översiktslistan och hitta ett mer prisvärt alternativ, lokalisera 

kontaktuppgifter till minatjänster.se och logga ut från webbplatsen. Efter att varje moment 

genomförts fick testpersonerna utvärdera och beskriva om de upplevde att det var enkelt eller 

svårt att genomföra momentet. De har även fått ge förslag på förbättringsåtgärder som kan 

underlätta användandet ur deras perspektiv. Bland annat framkom följande omdömen under 

användartesterna: 

 Det är svårt att få en god förståelse av tjänstens syfte utifrån informationen på startsidan 
 Webbplatsens avskalade design uppskattas av många testpersoner. 
 Det måste bli tydligare att abonnemangsrutorna är länkar som skickar användarna vidare 

till respektive abonnemangssida. 
 Många testpersoner har svårt att uppfatta att ikonen uppe i högre hörnet ”gömmer” en så 

kallad rullgardinsmeny. Menyikonen bör kompletteras med text för att tydliggöra detta. 
 En rubrik för kontaktuppgifter till minatjänster.se bör placeras överst på sidan. 
 Fler önskar tydligare bekräftelser på att uppgifter är ifyllda korrekt i textfält. 
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1. Inledning 

År 2016 genomförde Stelacon på uppdrag av Post och Telestyrelsen (PTS) en studie med 

namnet ”Utvärdering av tillgänglighet och användbarhet i mobiloperatörernas 

kundtjänstkanaler”. I studien identifierades bland annat att användarna kan uppleva problem 

med att säga upp abonnemang, delvis på grund av att telekomoperatörer kräver att deras 

kunder fysiskt ringer in till kundtjänstkanalerna. Minatjänster.se skulle i detta fall kunna 

underlätta för de användare som exempelvis har svårt att tala i telefon, inkluderat personer 

med funktionsnedsättning.  

Företaget Mina Tjänster tillhandahåller en webb- och applikationsbaserad tjänst för 

konsumenter som syftar till att, genom en och samma plattform, samla konsumentens 

uppgifter och information om kostnader, avtal och medlemskap som konsumenten tecknat 

med tjänsteleverantörer och organisationer. Tjänster avser att underlätta för konsumenten att 

hantera såväl beställningar som uppsägning och övrig administration av tjänster och 

medlemskap hos tjänsteleverantörer och organisationer.  

Syftet med uppdraget är att genomföra en begränsad utvärdering av tillgängligheten på den 

befintliga tjänst som minatjänster.se har idag. Utvärderingen ska dels svara på vad 

användarna tycker om tjänsten och dels hur tjänsten förhåller sig till befintliga 

tillgänglighetsstandarder. PTS överväger att genomföra ett innovationsprojekt med 

minatjänster.se och eventuellt rekommendera minatjänster.se till slutkonsumenter som har 

svårt att ta sig ur krångliga abonnemang, därav denna utvärdering. 

1.1. Tillvägagångssätt för genomförande av studien 

För att kunna utvärdera hur tillgänglig tjänsten minatjänster.se är valde Stelacon att 

genomföra experttester och användartester.  

Första fasen i utvärderingen utgjordes av experttester. Utifrån tillgänglighetsstandarderna 

webbriktlinjerna.se och Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 nivå AA 

konstruerades en utvärderingsmall med riktlinjer för hur webbplatser ska 

tillgänglighetsanpassas. Utifrån utvärderingsmallen genomfördes sedan experttester av 

minatjänster.se för att utvärdera hur väl tjänsten lever upp till de riktlinjer som listats.  

I utvärderingens andra fas genomfördes 16 användartester med personer ur de inkluderade 

målgrupperna. Användartesternas utformning konstruerades och anpassades utifrån 

resultaten från experttesterna. Stelacons användartester är en kvalitativ metod som syftar till 

att utvärdera användbarheten på exempelvis hemsidor och applikationer. Användartesterna 

syftar till att ge en djupare förståelse för hur en tjänst kan utvecklas för att bli mer tillgänglig 

och användarvänlig.  

1.2. Målgrupper och rekrytering 

Utvärderingens målgrupper är personer med funktionsnedsättning samt äldre. Nedan 
presenteras de målgrupper som medverkat i de användartester som genomförts.  

 Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (Aspergers syndrom och ADHD) 
 Personer med förvärvad hjärnskada 
 Personer med blindhet och synnedsättning 
 Personer med dövhet och hörselskada 
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 Personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. 
 Äldre personer 

Testpersonerna har rekryterats via det breda kontaktnät som Stelacon upparbetat i tidigare 

studier.   
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2. Studiens genomförande 

Metoden för användartesterna som använts för att mäta tillgängligheten i tjänsten 

minatjänster.se grundar sig på tidigare studier om tillgänglighet som Stelacon genomfört. 

Stelacons metod för experttester i utvärderingen är ny och togs fram under projektets 

uppstartsfas. Följande kapitel redogör närmare för metod och genomförande av experttester, 

användartester samt förutsättningar för de testpersoner som deltagit i studien. 

2.1. Experttester 

I studiens första del genomfördes experttester som utvärderade minatjänster.se utifrån 

riktlinjer som rör tillgänglighet och användbarhet. Utvärderingsmallen som utgjorde grund för 

experttesterna bygger på tillgänglighetsstandarderna webbriktlinjerna.se och WCAG 2.0 nivå 

AA. För varje riktlinje i utvärderingsmallen kategoriserades minatjänster.se som Godkänd/Icke 

godkänd, varje kategorisering motiverades med hänvisning till webbriktlinjer.se eller WCAG 

2.0 nivå AA.1   

2.2. Användartester 

2.2.1. Testmoment 

I studiens andra del genomfördes användartester som utformades med grund i resultaten från 

experttesterna. Testpersonerna som deltagit i studien har genomfört ett antal moment och 

utvärderat hur väl det gick att genomföra de olika momenten. De gavs också utrymme att ge 

förslag till förbättringsåtgärder. Användartesterna delades upp i sju moment: ta reda på vad 

tjänsten syftar till, skapa ett användarkonto, utvärdera översikt och menyer, säga upp 

abonnemang, lägga till ny tjänst och byta till annat mer prisvärt alternativ, lokalisera 

kontaktuppgifter till minatjänster.se och avslutningsvis logga ut från tjänsten. Fullständig 

testguide återfinns i bilaga 1.  

Utvärdera startsida och förstå vad tjänsten syftar till  

I första momentet fick testpersonerna utvärdera startsidan och försöka att förstå vad tjänsten 

minatjänster.se syftar till. Syftet var att undersöka hur testpersonerna upplevde startsidans 

disposition och utformning samt hur enkelt eller svårt det var att första vad tjänsten syftar till.   

Skapa ett användarkonto 

Testpersonerna fick sedan i uppgift att skapa ett konto. Syftet med detta moment var att 

undersöka hur enkelt eller svårt det är att skapa ett konto i tjänsten.  

Utvärdera översikt och menyer 

I det tredje momentet fick testpersonerna ge en första utvärdering av översiktssidan där 

användares nuvarande tjänster och personliga rekommendationer är placerade. Syftet med 

detta moment var att få en bedömning om hur tydlig sidan var utifrån den informationen som 

fanns tillgänglig, hur sidan var disponerad, val av rubriker och så vidare. 

Säga upp abonnemang 

I detta moment fick testpersonerna i uppgift att säga upp ett abonnemang. Syftet med detta 

moment var att undersöka hur enkelt eller svårt det var att lokalisera rätt sida för uppsägning 

samt tillgodogöra sig den information som presenteras under uppsägningsprocessen.  

                                                             

1 Läs mer om webbriktlinjerna på https://webbriktlinjer.se/ och WCAG:s riktlinjer på https://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/ 
(Hämtade 2017-02-16). 

https://webbriktlinjer.se/
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/
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Lägga till ny tjänst och byta till mer prisvärt alternativ 

Testpersonerna fick i uppgift att lägga till en ny tjänst manuellt och sedan testa att byta till ett 

annat mer prisvärt alternativ som minatjänster.se erbjuder. Syftet med detta moment var att 

undersöka hur enkelt eller svårt det var att lägga till en ny tjänst samt att byta till ett mer 

prisvärt alternativ. I denna bedömning inkluderas lokalisering och tillgodogörande av 

information under processens gång. 

Lokalisera kontaktuppgifter till minatjänster.se 

I sjätte momentet fick testpersonerna i uppgift att lokalisera kontaktinformation till 

minatjänster.se. Testpersonerna fick dels utvärdera hur enkelt eller svårt det var att lokalisera 

var kontaktinformationen var belägen, hur den var presenterad och om deras föredragna 

kontaktkanal fanns som ett alternativ.  

Logga ut från minatjänster.se 

I sista momentet fick testpersonerna i uppgift att logga ut från tjänsten. Syftet med detta 

moment var framförallt att utvärdera hur enkelt eller svårt det var för testpersonerna att 

lokalisera utloggningsknappen.  
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2.3. Förutsättningar för testpersonerna 

Syftet med följande avsnitt är att beskriva de olika målgruppernas förutsättningar att använda 

dator och webbplatsen minatjänster.se. Informationen som presenteras är baserade på 

testpersonernas egna redogörelser av deras förutsättningar, både vad gäller hur deras 

funktionsnedsättning eller ålder kan påverka användningen av tjänsten samt vilken datorvana 

de har. Avsnittet är baserat på den information som framförts i de inledande 

bakgrundsintervjuerna innan användartesterna genomfördes.   

2.3.1. Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

I studien har personer med ADHD och Aspergers syndrom medverkat. De testpersoner som 

deltog i studien har alla god vana av datorer. Svårigheter i användandet kan uppstå om en 

webbplats ger ett rörigt intryck. Generellt föredrar testpersonerna webbplatser som är 

avskalade. 

2.3.2. Personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter 

För en person med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter kan det vara svårt att sortera ut det 

väsentliga på en webbplats om den innehåller mycket information. En testperson i studien 

påpekar också betydelsen av att välja ord som är tydliga. Ett sätt att underlätta för personer 

med dyslexi/skriv- och lässvårigheter är att ha en avskalad design och sparsamt med text. 

Ikoner och bilder i kombination med text kan underlätta användandet.  

2.3.3. Personer med förvärvad hjärnskada 

De testpersoner med förvärvad hjärnskada som deltog i studien har problem med sitt 

korttidsminne vilket innebär att de kan ha svårt att komma ihåg vad som skett i närtid. En 

testperson säger att problem med närminnet får henne generellt att känna sig otrygg på 

internet, eftersom det kan finnas information som hon glömmer bort eller missar. Ett sätt att 

underlätta användandet för personer med förvärvad hjärnskada är att en webbplats har tydlig 

återkoppling i en process för exempelvis uppsägning av abonnemang. 

2.3.4. Äldre personer 

I likhet med de andra målgrupperna påverkas användandet av webbplatser av hur van man är 

att använda dator. Flera av de äldre tespersonerna påpekar att de kan ha svårt att lära sig 

förstå hur webbplatser är uppbyggda och vad man ska göra om något går fel.  

2.3.5. Personer med synnedsättning 

I användartesterna har både personer som är synsvaga och personer som är blinda 

medverkat. Samtliga har god vana av datorer. Vilken typ av hjälpmedel som testpersonerna 

använder sig av varierar. 

En av testpersonerna som var synsvag och deltog i studien använder sig av hjälpmedlet 

ZoomText. ZoomText är ett program som kan förstora dataskärmens innehåll upp till 36 

gånger. Programmet kan även ändra färginställningar och kan vid behov fungera som 

skärmläsare. Tydliga kontraster, färgsättning, typsnitt och teckenstorlek är av stor vikt för att 

en webbplats ska vara tillgänglig för en person med synnedsättning.   

Personer som är blinda kan använda datorer om de har ett skärmläsarprogram som läser upp 

det personen har markerat på skärmen. För att skärmläsarprogrammet ska fungera korrekt 
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måste den vara kompatibel webbläsaren och webbplatsen ifråga. Att en 

webbläsare/webbplats är kompatibel med skärmläsarprogrammet innebär att den är 

programmerad så skärmläsaren kan läsa av vad länkar, rubriker, textfält, ikoner och bilder 

syftar till/beskriver. Skärmläsarprogrammen JAWS och VoiceOver har använts av de blinda 

testpersonerna vid användartesterna.  

2.3.6. Personer med dövhet och hörselskada 

Överlag anser inte de testpersoner med dövhet eller hörselskada som medverkade i studien 

att deras funktionsnedsättning på ett nämnvärt sätt påverkar användandet av datorer. För 

personer som är döva är det viktigt att videos som laddas upp på webbplatser är textade, och 

att det går att nå företag/myndigheter genom andra kontaktkanaler än telefon.  
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3. Resultat från experttester 

I följande kapitel presenteras resultat från de experttester som genomfördes i studien. 

Resultaten visar att det finns en del brister i tjänsten minatjänster.se utifrån riktlinjerna för 

användbarhet och tillgänglighet som utgjorde utvärderingsmall i experttesterna. 

3.1. Design och utseende 

3.1.1. Länkar markeras på olika sätt och alla är inte klickbara med skärmläsare 

I webbriktlinje nr 34 ges rekommendationer för hur man kan göra länkar och klickbara ytor 

mer tillgängliga. Dels ska man göra de klickbara ytorna tillräckligt stora, dels ska man framhäva 

länkarna grafiskt så det blir tydligt för användaren vad som är klickbart. Länkarna ska också 

vara klickbara vid användning av skärmläsare. Experttesterna visar att länkarna på 

minatjänster.se inte är utformade på liknande sätt, vid markering blir exempelvis länkarna 

under ”Kontakta oss” understrukna istället för att få en grå bakgrund som andra länkar på 

webbplatsen får vid markering.  

Vid användning av minatjänster.se med skärmläsarprogrammet VoiceOver är inte alla länkar 

på webbplatsen klickbara. Exempel på länkar som inte är klickbara med VoiceOver är de pilar 

som finns i abonnemangsrutorna som man klickar på för att komma vidare till 

informationssidor om respektive abonnemang. Ett annat exempel på detta är rubrikerna i 

rullgardinsmenyn som inte är klickbara med VoiceOver.2 

3.1.2. Webbplatsen är flexibel för olika skärmstorlekar men fungerar inte i alla 
webbläsare 

Minatjänster.se är flexibel och anpassar sig efter olika skärmstorlekar vilket följer 

rekommendationerna i webbriktlinje nr 91. Webbplatsen anpassar sig efter skärmstorlek utan 

att förlora funktion och layout. Men minatjänster.se är i nuläget inte anpassat för 

webbläsaren Internet Explorer vilket försvårar användningen för de användare som inte är 

vana med någon annan webbläsare. För en blind eller synnedsatt person med skärmläsare 

som har lärt sig snabbkommandon via Internet Explorer kan ett byte till en annan webbläsare 

vara komplicerat och tidskrävande. 

3.1.3. Webbplatsen är inkonsekvent i struktur och design 

Enligt webbriktlinje nr 29 är det viktigt att användare ska förstå hur en webbplats är 

uppbyggd. Därför är det viktigt att vara konsekvent i hur en webbplats är strukturerad. Det 

betyder att sidor bör ha en liknande struktur och utformning. Om strukturen är konsekvent är 

det enklare att särskilja sidor med olika färger exempelvis. Sidorna under ”Översikt”, 

”Förbättra” och ”Upptäck” skiljer sig i design samt utformning. Översiktssidan innehåller inte 

någon rubrik eller förklarande text som ger mer information om vad sidan är till för. 

Förbättrasidan skiljer sig från översiktssidan genom att både ha en rubrik och en förklarande 

text som informerar användaren mer om vad sidan innehåller. Upptäcksidan presenteras 

också med rubrik och förklarande text men har en layout som skiljer sig från de andra två 

sidorna genom att ha en stor bild högst upp på sidan. Förslagsvis utformas alla sidor med en 

rubrik och en förklarande text för att användaren ska få ett mer konsekvent intryck av 

webbplatsen. 

                                                             

2
 En rullgardinsmeny är en meny där alternativ ”rullas ner” som en lodrätt lista när användare trycker på en länkad ikon och/eller text.  
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3.1.4. Bra luftighet i designen har en positiv inverkan på webbplatsens läsbarhet 

Enligt webbriktlinje 39 påverkar typsnitt och luftighet webbplatsers läsbarhet. Minatjänster.se 

har en avskalad design och ett radavstånd som underlättar att läsa den information som 

presenteras på webbplatsens sidor. Men en del av texten som presenteras kan med fördel 

göras lite större för att öka läsbarheten, exempelvis texten på översiktssidan. 

3.1.5. Använd ett mer standardiserat utseende på element i formulär 

För att användare på ett enkelt sätt ska känna igen var och hur uppgifter ska fyllas i ett 

formulär bör formulärelement som textfält och kryssrutor ha samma standardutseende. Enligt 

webbriktlinje nr 58 bör en webbplats använda sig av en standardiserad utformning av alla 

formulär för att användare på ett enkelt sätt kan förstå hur och vad de ska kryssa i eller skriva i 

formuläret. Experttesterna visar att Mina Tjänster använder sig av textfält som skiljer sig från 

varandra utseendemässigt. En standardisering av textfält underlättar för användare som har 

svårt att lokalisera textfält eller är osäkra på var de förväntas att fylla i uppgifter. 

3.2. Språklig och visuell tydlighet 

3.2.1. Rubriker i huvudmenyn kan förbättras genom tydligare ordval 

Enligt webbriktlinje 61 ska rubriker underlätta för användare att lokalisera viktig och central 

information på en webbplats. Den översta huvudmenyn som blir synlig för användaren i 

inloggat består av tre rubriker: ”Översikt”, ”Förbättra” och ”Upptäck”. Enligt experttesterna 

finns det förbättringspotential vad gäller ordval till rubrikerna. För att göra huvudmenyn 

tydligare kan man använda sig av ord som mer specifikt beskriver vad de olika sidorna är till 

för. Genom informativa rubriker ger man användare större möjlighet att på ett enklare sätt 

kunna navigera till den information som eftersöks. 

3.2.2. Gör det möjligt för användare att urskilja information genom tydliga 
kontraster och förstoring 

Webbriktlinje nr 1 rekommenderar att webbplatser ska följa de riktlinjer som presenteras i 

den internationella tillgänglighetsstandarden WCAG 2.0 nivå AA. I riktlinje 1.4 från WCAG står 

det att tydliga kontraster mellan text och bakgrund underlättar för alla användare att urskilja 

information som presenteras på en webbplats. Experttesterna visar att både rubriker och 

brödtext på minatjänster.se kan ges en mörkare färg för att skapa en högre kontrast mellan 

text och bakgrund. Ett exempel är rubrikerna i den översta huvudmenyn som med fördel kan 

göras svart istället för grå, se figur 1 nedan.  

Figur 1: För att rubrikerna ska synas tydligare behövs bättre kontrast mellan text och 
bakgrund. 

 

I enlighet med riktlinje 1.4 ska användare även kunna förstora upp en webbplats innehåll upp 

till 200 procent utan att man förlorar innehåll eller funktionalitet. Experttesterna visar att 

webbplatsens olika sidor kan förstoras 200 procent utan att förlora funktion eller innehåll 

vilket är fördelaktig för användare som exempelvis använder sig av förstoringsprogrammet 

ZoomText. 
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3.2.3. Felmeddelanden kan göras mer välformulerade 

I webbriktlinje nr 2 anges att felmeddelanden bör innehålla konkreta råd om hur problem kan 

lösas och hur användare kan undvika nya fel. Felmeddelandena på minatjänster.se markeras 

ut på ett visuellt sätt vilket är bra. Men innehållet i felmeddelandena kan bli mer tydligare 

genom att mer utförligt förklara vari felet ligger och hur det kan lösas. Ett exempel på när ett 

tydligare felmeddelande kan behövas är i inloggningsförfarandet. När information i textfälten 

fylls i fel blir den blåa ”Logga in”-knappen röd med ett kryss, men närmare information om 

vad som fyllts i felaktigt ges inte, se figur 2 nedan.  

Figur 2: När uppgifter fylls i på ett felaktigt sätt blir "Logga in"-knappen röd med ett kryss. 
Ett tydligare felmeddelande behövs. 

 

Genom att vägleda användaren till den ruta som är felaktigt ifylld möjliggör man för 

användaren att upptäcka felet snabbare och inloggningen blir smidigare. För att förebygga fel 

när man ska skapa ett konto och välja lösenord kan man lägga till en text som säger ”Välj 

lösenord, minst 6 tecken” för att underlätta att användaren väljer ett korrekt lösenord direkt. 

Ett annat sätt att undvika framtida fel för användaren när hen fyller i uppgifter är att använda 

sig av så kallade fältetiketter som innehåller information om textfältets funktion.  

3.2.4. Länkar i abonnemangsrutor på översiktssidan kan göras mer tydliga 

Enligt webbriktlinje nr 34 ska användare förstå vad som är klickbart på en webbplats, ett sätt 

att tillgängliggöra länkar är att ha länktext. Resultatet från experttesterna visar att de flesta 

länkarna på minatjänster.se är tydliga eftersom webbplatsen skriver ut var användaren 

kommer om man klickar på länken. För att göra alla länkar på sidan tydliga bör också länkarna 

in till de enskilda abonnemangssidorna göras mer tydlig. Antingen kan användare klicka på 

hela abonnemangsrutan eller direkt på en pil i högra delen av abonnemangsrutan för att 

komma vidare till abonnemangssidan. För att tydliggöra för användaren var länken leder 

någonstans bör rutorna innehålla länktext.  

3.2.5. Alla bildbaserade knappar bör kompletteras med text 

Resultatet från experttesteret visar att vissa knappar på webbplatsen endast är bildbaserade 

utan någon kompletterande text. För att användare ska förstå och lokalisera olika funktioner 

på sidan bör alla knappar inte endast vara bildbaserade eftersom det kan vara svårt för alla 

användare att tyda innebörden i bilder. Exempel på en knapp som skulle behöva 

kompletterande text är chattknappen som är placerad i nedre högra hörnet, se figur 3 nedan.  
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Figur 3: Chattikonen är ett exempel på en bildbaserad knapp som inte har någon 
kompletterande text. 

 

 

Enligt webbriktlinje nr 60 bör en ”Avbryt”-knapp finnas tillgänglig för användaren om ett 

formulär innehåller flera sidor för att kunna avbryta hela flödet. När användare ska byta till en 

mer prisvärd tjänst eller säga upp ett abonnemang finns det ingen knapp tillgänglig så 

användare kan avbryta processen, om man ångrar sig när man är inne i processen får man 

istället använda en bakåtknapp som finns på webbplatsen. När en användare ska säga upp ett 

abonnemang och är framme vid signering av fullmakten finns det varken någon knapp för att 

backa eller för att avbryta. För att öka tryggheten hos användare bör en avbryt-knapp eller 

bakåt-knapp alltid finnas tillgänglig. 

3.2.6. Bättre översikt av processflöden behövs 

För att visa användare var i en process som de befinner sig, som vid exempelvis uppsägning 

eller byte av tjänst, bör en tydlig översikt finnas tillgänglig under processens gång enligt 

webbriktlinje nr 63. I nuläget finns ingen information om var i processen en användare 

befinner sig, detta kan leda till en viss osäkerhet hos användare. Exempel på 

förbättringsåtgärder är att placera en så kallad ”processfisk” högst upp på sidan som tydligt 

visar hur många steg en viss process har och i vilket steg som användaren befinner sig i, se 

exempel i figur 4 nedan. 

Figur 4: Ett exempel på en så kallad "processfisk" finns på Stockholms Stads hemsida. Här 
kan användare få en överblick över var i processen man befinner sig och hur många steg 
man ska gå igenom. 

 

3.3. Förtroende och säkerhet 

3.3.1. Kontaktuppgifter bör placeras mer lättåtkomligt  

Resultatet från experttesteret visar att det finns vissa brister i placering av kontaktuppgifter till 

företaget som står bakom minatjänster.se. För att hitta kontaktuppgifter kan man dels gå 
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längst ner på startsidan till ”Om oss” eller ”Chatta med oss”, i inloggat läge måste man gå via 

rullgardinsmenyn i högra hörnet och sedan till ”Om Mina tjänster” där man hittar 

kontaktuppgifter längst ner på sidan. I rekommendationerna för webbriktlinje nr 4 står det att 

en webbplats kontaktinformation ofta är den mest efterfrågade informationen på 

webbplatsen och bör därför vara placerad åtkomligt från alla sidor. Förslagsvis kan 

kontaktuppgifter vara placerade som en egen rubrik i huvudmenyn, alternativ läggas in som 

fothuvud. Det är positivt att kontaktuppgifter till e-post och chatt är klickbara. Det finns dock 

ingen möjlighet att kontakta företaget Mina Tjänster via telefon vilket försvårar användandet 

för vissa personer som föredrar att använda sig av den kontaktkanalen.  

3.3.2. Tydligare återkoppling behövs till användaren vid uppsägning av 
abonnemang 

Enligt webbriktlinje nr 77 ska en webbplats ge tydlig återkoppling till användaren vid 

användning av e-tjänster. När en användare sagt upp ett abonnemang skickas ett 

bekräftelsemail till användaren om uppsägningen vilket är bra. Tydligare återkoppling till 

användaren skulle dock behövas under själva uppsägningsprocessen. Möjliga förbättringar är 

att ge användaren möjlighet att granska och godkänna sina ifyllda uppgifter en extra gång. När 

uppsägningen är genomförd dyker en text upp på abonnemangsrutan som lyder ”Uppsägning 

pågår” vilket är bra, men som användare kan man fortfarande gå in och göra om samma 

uppsägningsprocedur igen, trots bekräftelse på att uppsägning pågår. Förslagsvis kan den 

orangea ”Säg upp”-knappen på abonnemangssidan ändras till ”Ditt abonnemang är under 

uppsägning” för att tydliggöra för användaren att abonnemanget redan håller på att sägas 

upp. 

3.3.3. Tydligare placering av kontaktuppgifter underlättar möjligheten till dialog 
med företaget 

Minatjänster.se ger möjlighet till användaren att läsa vanligt förekommande frågor och svar 

samt att lämna feedback till företaget om webbplatsen. Funktionerna är båda placerade som 

egna sidor via rullgardinsmenyn uppe i högra hörnet. Förutom att lämna feedback via ett 

formulär på webbplatsen finns det också möjlighet att kryssa i en ruta om man vill vara med i 

Mina Tjänsters testgrupp som är en Facebookgrupp som får dela med sig av sina åsikter kring 

olika funktioner på webbplatsen. Enligt webbriktlinje nr 38 bör en webbplats erbjuda 

användaren möjlighet att ge förslag på förbättringar vilket minatjänster.se gör. En åtgärd som 

ytterligare kan underlätta kommunikation mellan användare och Mina Tjänster är att placera 

kontaktinformation på ett mer tillgängligt sätt. Som tidigare nämnts är kontaktinformationen 

placerad längst ner på sidan ”Om Mina Tjänster” vilket gör att vissa användare kan ha svårt att 

lokalisera denna information. För att underlätta möjligheten till dialog med företaget bör 

därför kontaktinformationen placeras mer lättillgängligt.  

3.3.4. Kontaktinformation på kartfunktion kan avläsas med hjälp av skärmläsare 

Enligt webbriktlinje nr 67 ska alla externa tjänster som infogas på webbplatsen vara lika 

tillgängliga som webbplatsen i stort. Under ”Kontakta oss” på sidan ”Om Mina Tjänster” finns 

en textruta med adressinformation till Mina Tjänsters kontor. Textrutan är placerad ovanpå en 

Google Maps-ruta som visar en karta av Göteborgs innerstad. Trots att adressen är placerad 

på en Google Maps-ruta visade expertestet att adressen är möjlig att avläsa med hjälp av 

skärmläsaren VoiceOver vilket är bra. För att underlätta ytterligare för de personer som 

använder sig av skärmläsare kan man skriva in tydligare att företagets kontor är beläget på 

den adressen som blir uppläst. 
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3.3.5. Affärsidén är väl beskriven, men bör placeras mer lättåtkomlig 

I webbriktlinjerna nr 3 och 30 står det att ett företag bör presentera information om sin 

affärsidé och webbplatsens syfte för användarna för att öka webbplatsens trovärdighet. Vid 

presentation av affärsidén bör man också använda sig av ett tydligt och begripligt språk som 

gör det möjligt för alla användare att ta del av denna information.  

Mina Tjänster presenterar information om företaget och affärsidé på två olika sidor, dels på 

”Om Mina Tjänster” och dels under ”Vanliga frågor”. Företaget och affärsidén bakom 

webbplatsen presenteras på ett tydligt sätt genom att de använder sig av ett enkelt språk. Det 

finns också foto och information om alla anställda i företaget.  För att göra denna information 

mer lättåtkomlig för användare kan en kort information om företaget och deras ”uppdrag” 

skrivas ut på redan på startsidan.  

Länken till mer utförlig information om företaget och affärsidén bör placeras högre upp på 

sidan eftersom vissa användare kan missa länken när den är placerad allra längst ner på sidan, 

se figur 5 nedan.  

Figur 5: Länk till mer information om företaget Mina Tjänster och affärsidén är placerad 
allra längst ner på sidan (se röd rektangel) och kan därför missas av vissa användare. 

 

 

Information om syftet med webbplatsen presenteras på startsidan och är kortfattad, vilket är 

bra, men för de användare som vill kunna fördjupa sig mer i olika funktioner på webbplatsen 

är ett förslag att lägga in länkar på startsidan som slussar vidare användarna till mer utförlig 

information om funktioner på webbplatsen.  

3.4. Navigering och struktur 

3.4.1. Lokaliseringen av viktig information kan göras mer lättillgänglig 

Resultatet från experttesterna visar att minatjänster.se generellt presenterar den viktigaste 

informationen på ett tydligt sätt. En stor andel av den centrala information som presenteras 

bedöms vara presenterad på ett kortfattat sätt, vilket är bra. Det finns dock 

förbättringspotential när det kommer till placeringen av viss information. Enligt webbriktlinje 

51 ska viktigt innehåll inte presenteras alltför långt ner i en text, eller på en sida. Som redan 
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nämnts kan länken till information om tjänsten på startsidan flyttas upp högre på sidan 

tillsammans med kontaktuppgifter.  

3.4.2. Information om webbplatsens uppbyggnad saknas 

I rekommendationerna från webbriktlinje nr 19 står det att en beskrivning av hur webbplatsen 

är uppbyggd och hur användare kan anpassa webbplatsen utifrån sina behov kan öka 

användares förtroende för webbplatsen samt bidra till att göra den mer användbar. I nuläget 

presenterar minatjänster.se inte någon information om hur webbplatsen är uppbyggd eller 

ger någon möjlighet till användare att anpassa webbplatsen utifrån sina behov. Genom att 

upprätta en sida med mer ingående information om webbplatsens olika funktioner kan 

komplettera den kortfattade informationen som ges under ”Översikt”, ”Förbättra” och 

”Upptäck”.   

4. Resultat från användartester 

I följande kapitel presenteras resultat från de 16 användartester som genomfördes i studien.  

4.1. Ta reda på tjänstens syfte 

Studiens resultat visar att det finns brister i alla moment som testpersonerna har genomfört i 

användartesterna. Första momentet som testpersonerna fick i uppgift att genomföra var att 

navigera runt på startsidan för att undersöka vad tjänsten syftar till och utvärdera startsidans 

utformning. I användartesterna framkom ett antal problemområden: 

 Syftet med tjänsten kan tydliggöras ännu mer 

 Mer information om webbplatsens avsändare behövs för att öka förtroendet hos 

testpersonerna 

 Vissa informationsavsnitt bör byta plats med varandra 

 Personer med webbläsaren Internet Explorer kan inte använda sig av tjänsten. 

4.1.1. Syftet med tjänsten kan tydliggöras ännu mer 

Flera testpersoner upplever att det är svårt att få en bra uppfattning om vad minatjänster.se 

har för syfte: 

”Så som jag uppfattar det är det olika mobilavtal. Är det bara tjänster till 

telefonen?”  – Person med förvärvad hjärnskada om tjänstens syfte 

”Mina tjänster är inget jag känner till. Det är väl är en portal till någonting. Jag ser 

Aftonbladet som jag känner igen.” – Äldre person om tjänstens syfte 

”Det känns inte alls tydligt. Vad menar dem med tjänster?” – Person med ADHD 

om tjänstens syfte 

Flera av testpersonerna säger att de uppskattar den avskalade designen på startsidan med 

kortfattade textavsnitt vilket ger ett strukturerat intryck. Samtidigt framkom önskningar om 

att det skulle finnas möjlighet att klicka sig vidare från textavsnitten för att kunna fördjupa sig 

mer i viss information. Genom att kunna fördjupa sig ges man som användare möjlighet att få 

en bättre överblick till vad sidan är till för och hur olika funktioner fungerar: 

”Om jag skulle sitta hemma och titta på hemsidan själv så skulle jag inte starta ett 

konto eftersom det är för lite information på startsidan.” – Person med ADHD om 

informationen på startsidan 
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”Det står ju ganska lite om vad det handlar om, jag vill behöva veta mer för att 

vilja skaffa något konto.” – Person med dyslexi om informationen på startsidan 

”Behöver få bättre förklarat för mig vad det handlar om innan jag skapar ett konto. 

Väcker inte min nyfikenhet. För lite info på första sidan.” – Person med 

synnedsättning om informationen på startsidan 

En möjlig konsekvens av att inte presentera tillräckligt utförlig information om en tjänst är att 

användare blir så osäkra att de inte blir intresserade av att använda sig av tjänsten. I dagsläget 

måste användare skapa ett konto på webbplatsen för att få mer information om tjänsten. Som 

citaten ovan antyder blir flera testpersoner skeptiska till att skapa ett konto på webbplatsen 

när de inte får tillgång till tillräckligt mycket information om tjänsten på startsidan, se figur 6 

nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Mer information om webbplatsens avsändare behövs för att öka 
förtroendet hos testpersonerna 

Flera testpersoner påpekar att de skulle vilja se tydligare information om vem eller vilka som 

ligger bakom webbplatsen minatjänster.se: 

”Det är inte tydligt vilka som är avsändare.” – Person med synnedsättning om 

information om avsändare 

För att användare ska känna sig trygga att skapa ett konto på en webbplats måste de få 

tillgång till tillräckligt mycket information om tjänsten ifråga, men också vem eller vilka som 

ligger bakom tjänsten. Att tydligt ange vem som är avsändare till webbplatsen är en 

förtroendefråga för flera av testpersonerna som deltagit i studien. Eftersom Mina Tjänster är 

ett företag som många inte känner till blir det ännu viktigare att presentera företaget och 

företagets affärsidé. Några testpersoner påpekar att de inte litar på att tjänsten ska vara gratis 

och att deras personuppgifter inte sprids: 

”Det kostar säkert, ingenting för mig i så fall. Det gör mig lite stressad att generellt 
ha svårt att lita på det som står på webbplatser. Jag vet inte vad de använder mina 
personuppgifter till. De kanske säljer mina uppgifter till andra företag? Det är svårt 

Figur 6: Flera testpersoner önskar mer utförlig beskrivning av tjänsten på 
startsidan. 
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att veta det. Jag uppfattar det som att de kan skicka vidare till andra företag. Det 
känns som om att jag släpper ifrån mig en massa information som jag inte känner 
mig säker på.” – Person med förvärvad hjärnskada om information om avsändare 

”Jag tycker att startsidan är bra, jag förstår vad dem vill göra. Jag tycker det 

framgår vad tjänsten syftar till. Men det framgår inte varför företaget vill ha den 

här tjänsten, så det skulle man vilja veta, hur de tjänar pengar.” – Blind person om 

information om avsändare 

4.1.3. Vissa informationsavsnitt bör byta plats med varandra 

För att på ett tydligare sätt presentera vad tjänsten syftar till framförs flera förbättringsförslag 

under användartesterna. Flera testpersoner ger förslag om var textavsnitten på startsidan ska 

vara placerade: 

”Det första jag tänkte på att informationstexten (texten under översta bilden) 

måste komma först, och bilden borde komma längst ner.” – Person med förvärvad 

hjärnskada om placering av informationsavsnitt 

”Nej det kändes inte jättetydligt. Förklaringen under bilden skulle kunna flyttas upp 

högst upp.” – Person med synnedsättning om placering av informationsavsnitt 

För att snabbare kunna skapa sig en uppfattning om vad tjänsten syftar till påpekar flera 

testpersoner att man ska flytta viss informationen högre upp på sidan som på ett tydligare sätt 

förklarar det mest centrala i tjänsten. Nedan visar figur 7 vilken information som flera 

testpersoner menar skulle kunna flyttas högre upp på startsidan eftersom denna information 

uppfattas som mer central för tjänsten än rubriken ”Sänk kostnaderna för dina tjänster”. 

Figur 7: Beskrivningen under bilden upplevs som mer relevant än meningen överst som 
lyder ”Sänk kostnaderna för dina tjänster”. 
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4.1.4. Personer med webbläsaren Internet Explorer kan inte använda sig av 
tjänsten 

För att kunna använda sig av minatjänster.se måste man ha tillgång till webbläsarna Google 

Chrome, Edge eller Firefox. Tjänsten är inte kompatibel med webbläsaren Internet Explorer, se 

figur 8 nedan. Många personer som har JAWS som skärmläsare har också Internet Explorer 

som sin standardwebbläsare. Många tekniska funktioner som används i JAWS är endast 

tillgängliga i Internet Explorer vilket gör det svårare för personer som använder sig av JAWS att 

byta till andra webbläsare. För att minatjänster.se även ska vara tillgängligt för personer som 

använder sig av skärmläsarprogrammet JAWS bör man därför även anpassa tjänsten till 

Internet Explorer. 

Figur 8: Minatjänster.se saknar stöd för webbläsaren Internet Explorer. 

 

4.2. Skapa ett konto på minatjänster.se 

I användartestets andra moment fick testpersonerna i uppgift att skapa ett konto på 

minatjänster.se. Vid skapande av konto på webbplatsen ska användaren bland annat signera 

med sitt mobila BankID och bekräfta genom en aktiveringslänk som skickas till sin e-post. 

Användartesterna fokuserade framförallt på hur det gick att genomföra de steg som gjordes 

direkt på webbplatsen, utvärdering av användning av mobilt BankID och bekräftelse via sin e-

post är ingenting som kommer tas upp i denna rapport. Majoriteten av testpersonerna ansåg 

att det var enkelt att skapa ett konto på webbplatsen. Två problemområden framkom dock 

under användartesterna och behandlas i avsnittet som följer: 

 Vid registrering av konto önskas tydligare förklaringar om hur textfälten ska fyllas i 

 Vissa testpersoner önskar tydligare ordval. 

4.2.1. Vid registrering av konto önskas tydligare förklaringar om hur textfälten 
ska fyllas i 

När testpersonerna klickat på knappen för att skapa konto skickas de vidare till en sida där de 

får välja att antingen skapa ett konto genom att skriva in sin e-post och välja ett lösenord eller 

att registrera sig via sitt Facebook-konto. Samtliga testpersoner valde att skapa ett konto med 

e-post och lösenord. Majoriteten av testpersonerna upplevde att det gick enkelt att skapa ett 

konto. En testperson påpekar dock att hen gärna skulle vilja ha möjlighet att synliggöra 

lösenordet för att kunna se att korrekt lösenord skrivs in. Ett annat önskemål är att 

användaren ska få information om hur starkt lösenordet är som man fyller i: 



  

  

 

  

21 (36)  

 

”Man brukar ju kunna se ’visa lösenord’ ifall man skulle missa några siffror eller 

bokstäver, eftersom de inte har någon ’bekräfta lösenord’-ruta. Det stod inte heller 

hur starkt lösenordet var, vilket också hade kunnat vara bra.” – Person med 

hörselnedsättning om textfälten vid kontoregistrering 

Ett annat sätt att undvika att användare fyller i information i textfält på ett inkorrekt sätt är att 

ha så kallade fältetiketter som förklarar textfältens funktion.  

4.2.2. Vissa testpersoner önskar tydligare ordval 

Ett tydligt och begripligt språk underlättar för användare att ta till sig innehållet på en 
webbplats. Från ett antal användartester framkommer önskemål om att ändra vissa ord eller 
formuleringar för att enklare förstå vad de som användare förväntas göra. En äldre person 
uppmärksammar texten som presenteras ovanför textfälten och anser att webbplatsen 
använder sig av ett för ”ungdomligt” språk som upplevs som oseriöst. En testperson med 
förvärvad hjärnskada har problem att förstå innebörden i texten ovanför textfälten: 

”Jag skulle vilja ha en mer utförlig beskrivning som är tydligare, ’Resan mot 
kontroll...’ förvirrar allting, jag tar all text mycket bokstavligt vilket gjorde att det 
blev mycket förvirrat.” – Person med förvärvad hjärnskada om tydligare 
formuleringar vid kontoregistrering 

För testpersonen som citeras ovanför skapar det stor förvirring när information innehåller 

liknelser, metaforer och bildspråk, se exempel i figur 9 nedan. ”Resan mot kontroll” kan 

bokstavligt tolkas som en resa om man som användare tenderar att läsa text bokstavligt. Att 

använda sig av korta, enkla och konkreta ord ökar tillgängligheten för alla användare. Genom 

att undvika metaforer, liknelser och bildspråk minskar man risken till missförstånd. 

Figur 9: "Resan mot kontroll börjar här!" upplevs som en svårtydbar formulering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.3. Utvärdering av översiktssidans innehåll 

I tredje momentet fick testpersonerna i uppgift att utvärdera översiktssidan som är den första 

sida som användare skickas till efter att ha skapat ett konto. Översiktssidan presenterar de 

tjänster som webbplatsen kan koppla till användarnas bankkonton. Webbplatsen ger också 

personliga rekommendationer till användare på tjänster som kan vara intressanta att teckna 

upp sig på. Följande områden var centrala under användartesterna: 
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 Flera testpersoner uppskattar att översiktssidan har en avskalad design 

 Mer information om vilka tjänster som går att administrera önskas 

 Majoriteten av testpersonerna önskar större text på översiktssidan. 

4.3.1. Flera testpersoner uppskattar att översiktssidan har en avskalad design 

För att innehållet på en webbplats ska vara tillgänglig för alla kan en bra disposition och en 

avskalad design underlätta för de användare som har svårt för att uppfatta information på 

webbsidor med mycket innehåll. Majoriteten av testpersonerna uppskattar översiktssidan: 

”Jag tycker absolut inte att sidor brukar vara såhär tydliga, Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen tycker jag är mycket rörigare, men denna sida var mycket 

tydligare. Det ger ett lugnt intryck, det är viktigt för mig.” – Person med ADHD om 

översiktssidan 

”Översiktssidan är bra, den är tydlig, vilka tjänster som du har, den totala 

kostnaden för det och så framgår det att man kan uppdatera manuellt.” – Person 

med förvärvad hjärnskada om översiktssidan 

”Lättläst, tydlig gruppering av olika moment och tjänster.” – Person med Aspergers 

syndrom om översiktssidan 

Som citaten ovanför antyder påtalade flera testpersoner att de uppskattade att översiktssidan 

är avskalad i sin design eftersom det underlättar för användare som annars upplever att de 

kan ha svårt att fokusera på webbsidor som är mer informationstunga. En lättförstådd och 

avskalad webbplats underlättar för alla användare att uppfatta information på ett korrekt sätt, 

se figur 10 nedan. 

Figur 10: Flera testpersoner uppskattar översiktssidans avskalade design. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Mer information om vilka tjänster som går att administrera önskas 

Minatjänster.se samlar abonnemang, prenumerationer och medlemskap. Vid registrering på 

webbplatsen uppdateras listan med tjänster på översiktssidan. Om webbplatsen missar att 

lägga till någon tjänst i översiktslistan kan en användare lägga till en tjänst själv, antingen 

automatiskt genom att uppdatera mot sin bank igen eller manuellt genom att skriva in företag 

och kostnad. När testpersonerna tittar närmare på vilka tjänster som finns i översiktslistan blir 

vissa fundersamma. Några testpersoner påpekar att det inte är tydligt vilka tjänster som 

webbplatsen kan lägga till automatiskt i översiktslistan: 
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”Vadå lägga till tjänst manuellt? Trodde att det var själva syftet med tjänsten att 

det skulle uppdatera automatiskt.” – Person med förvärvad hjärnskada om 

översiktslistan med tjänster 

”Det skulle vara bra om de kunde informera om vilka tjänster som inte är synliga 

på sidan, som man måste lägga till själv.” – Person med förvärvad hjärnskada om 

översiktslistan med tjänster 

Mer information om vilka tjänster som webbplatsen automatiskt lägger in i översiktslistan är 

en möjlig förbättring för att tydliggöra systemet bakom. Som första citatet ovan antyder kan 

brist på information om systemet leda till viss irritation hos användare som inte förstår varför 

man måste lägga till vissa tjänster manuellt.  

4.3.3. Majoriteten av testpersonerna önskar större text på översiktsidan 

För att personer med synnedsättning på ska kunna ta till sig all information på en webbplats 

måste texten vara tillräckligt stor och webbsidan ha en hög kontrast. En återkommande 

synpunkt från testpersonerna om översiktssidan är att det är svårt att tyda en del av texten: 

”Jag tycker att texten ska ha bättre kontrast.” – Person med Aspergers syndrom 

om texten på översiktsidan 

”Viss text är ganska liten, går det att göra texten större?” – Äldre person om 

texten på översiktsidan 

”Bra men lite för dålig kontrast och för ljus bakgrund för att jag skulle lägga märke 

till texten i de olika rutorna.” – Person med synnedsättning om texten på 

översiktsidan 

”Utseendemässigt är den bra, den är ren, men jag reagerar på att texten kunde 

vara i en svartare färg för att göra det mer tydligt, och vara lite större.” – Person 

med förvärvad hjärnskada om texten på översiktsidan 

Stor text med tydliga kontraster underlättar för användare att ta till sig all information på en 

webbplats. För att alla användare ska kunna ta till sig informationen på minatjänster.se måste 

en del av texten bli mer urskiljbar, se figur 11 nedan. 

Figur 11: Texten på översiktssidan, som den i rutorna under "Personliga 
rekommendationer", kan förstoras och göras mer svart för att bli tydligare. 
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4.4. Säga upp abonnemang 

I det fjärde momentet fick testpersonerna i uppgift att säga upp ett befintligt abonnemang. 

Resultatet från användartesterna visar en stor spridning i hur testpersonerna klarar av att 

genomföra uppgiften och deras synpunkter om momentet på webbplatsen. Följande problem 

områden framkom under användartesterna: 

 Tydligare länk till de enskilda abonnemangssidorna behövs 

 Mer återkoppling under processen önskas 

 Några testpersoner upplever att fullmakten är för krånglig 

 Med skärmläsare går det inte att klicka sig vidare på länken i abonnemangsrutan. 

4.4.1. Tydligare länk till de enskilda abonnemangssidorna behövs 

För att säga upp en tjänst måste användare som ett första steg klicka på abonnemangsrutorna 

som är inlagda som länkar på översiktssidan. Eftersom det inte finns någon text om att man 

kan säga upp abonnemanget genom att klicka i abonnemangsrutan får några testpersoner 

problem att ta sig vidare i momentet. Att länken på abonnemangsrutan inte kompletteras 

med någon text är det flera som reagerar på. 

”Förstod inte på en gång att man kan säga upp genom att trycka på rutan” – 

Person med dyslexi om de länkade abonnemangsrutorna 

”Jag tycker nog att de skulle kunna skriva ut ’säg upp’ på översiktsidan, inte helt 

självklart att man ska trycka på abonnemangsrutan.” – Person med förvärvad 

hjärnskada om de länkade abonnemangsrutorna 

”Det var inte tydligt att jag skulle trycka på abonnemangsrutan, men jag förstod 

till sist att jag skulle trycka det. De skulle kunna skriva i rutan, alternativ eller 

information eller säga upp abonnemanget. Det ska bli mer klart vad jag vill göra 

och så, det är det inte nu.” – Person med dyslexi om de länkade 

abonnemangsrutorna 

En generell uppfattning från de som har problem med att uppfatta att de ska klicka sig vidare 

från översiktssidan är att de skulle vilja ha en text i abonnemangsrutorna som informerade om 

att man ska klicka där om man vill säga upp ett abonnemang. En testperson ger som förslag 

att man i vänstra delen av sidan kan placera en ruta med länk som man klickar på om man vill 

säga upp ett abonnemang, se figur 12 nedan. 

Figur 12: En testperson föreslår att man kan placera en ruta till vänster med länk om man vill 

säga upp ett abonnemang, se röd ruta. 
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4.4.2. Mer återkoppling under processen önskas 

Några testpersoner önskar att de kunnat få mer återkoppling under uppsägningsprocessen. 

”Jag är så orolig att trycka fel och så. Jag hade velat att det skulle funnits en ’OK’-

knapp för att veta att mobilnumret gick in och skrevs in ordentligt. Återkoppling är 

väldigt viktigt för mig.” – Person med förvärvad hjärnskada om återkoppling under 

uppsägningsprocessen 

För användare med förvärvad hjärnskada som deltagit i studien är det viktigt att få bekräftelse 

på vilka steg som genomförts samt bli informerad i de fall något inte är ifyllt korrekt. I 

dagsläget finns det inget steg i uppsägningsprocessen där användare kan granska sina 

uppgifter för att se att allt är ifyllt korrekt. Ett annat förbättringsförslag som framkom under 

användartesterna var att tjänsten tydligare kan visa var i uppsägningsprocessen en användare 

befinner sig. En tydligare översikt och återkoppling underlättar för de användare som känner 

sig lite osäkra när de fyller i uppgifter och/eller har problem med sitt korttidsminne, se figur 13 

nedan. 

Figur 13: För att känna sig tryggare önskar flera testpersoner en sida där man kan få en 
överblick över och bekräfta de uppgifter som man fyller i vid uppsägning av abonnemang. 

 

 

4.4.3. Några testpersoner upplever att fullmakten är för krånglig 

Vid uppsägning hamnar användaren på en sida med en fullmakt som informerar om vad 
användaren går med på juridiskt genom att godkänna uppsägningen via minatjänster.se. 
Några testpersoner reagerar på att sidan känns onödigt krånglig.  

”Fullmakten kändes väldigt utförlig, en stor textmassa, kan bli jobbigt för de som 
har svårt att läsa. Men de kanske måste göra så. Sen tycker jag att man borde 
kunna välja mer språk, alla kan faktiskt inte svenska och engelska här.” – Person 
med hörselnedsättning om fullmakten 

”(…)Sen tycker jag att det känns rörigt att skriva så juridiskt, det blir väldigt rörigt. 

Man måste kunna skriva det här på ett enklare sätt, inte använda alltför mycket 

byråkratiskt språk.” – Person med dyslexi om fullmakten 

För att alla användare ska kunna tillgodogöra sig innehållet så måste innehållet anpassas. Med 

en fullmakt som är ett juridiskt bindande dokument kan språket vara svårt att anpassa, 

eftersom specifika begrepp måste stå med. Ett alternativ är att ge tekniskt stöd för att alla 

användare ska kunna ta till sig en text. Exempel på ett sådant tekniskt stöd är att infoga länkar 
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vid sidan av fullmakten som förklarar vissa begrepp som inte helt självklart är begripliga för 

alla. För de användare som upplever att det är krångligt att läsa fullmakten direkt på 

webbplatsen är det bra minatjänster.se möjliggör för användarna att spara fullmakten som 

PDF.  

4.4.4. Med skärmläsare går det inte att klicka sig vidare på länken i 
abonnemangsrutan 

Tydliga länkar är viktiga för personer som använder sig av skärmläsare. Resultatet från 

användartestet som genomfördes med skärmläsarprogrammet VoiceOver visar att 

skärmläsaren läser upp abonnemangsrutorna som länkar, vilket är positivt. Dock var det inte 

möjligt för testpersonen att klicka sig vidare på länken. Momentet kan därför inte slutföras 

eftersom testpersonen inte kan klicka sig vidare från översiktssidan. För att användare med 

skärmläsare ska kunna ha användning av webbplatsens alla funktioner måste den vara 

kompatibel med skärmläsare i alla delar. 

4.5. Lägga till tjänst manuellt och byta till ett mer prisvärt alternativ 

I det femte momentet fick testpersonerna i uppgift att lägga till en ny tjänst manuellt i 

översiktslistan för att sedan hitta ett mer prisvärt alternativ till denna tjänst. Överlag hade 

testpersonerna inga större problem med att genomföra momentet. Men två problemområden 

framfördes under användartesterna: 

 Flera testpersoner vill ha tydligare placering av information som förklarar hur ett byte 

utförs 

 Mer djupgående information om de prisvärda alternativen önskas. 

4.5.1. Flera testpersoner vill ha tydligare placering av information som förklarar 
hur ett byte utförs 

Majoriteten av testpersonerna hade inga problem att lägga till en ny tjänst manuellt i 

översiktslistan eller hitta var de skulle gå in för att kunna hitta mer prisvärda alternativ. 

Eftersom de flesta testpersonerna hade sett ”Alternativ”-rutan när de testade att säga upp ett 

abonnemang gick det smidigt att lokalisera sig till rätt plats. Väl inne på den sida som 

presenterar mer prisvärda alternativ är det några testpersoner efterfrågar information om hur 

bytet går till.  

”Vanliga frågor och förklaringar skulle jag vilja ha högre upp på sidan.” – Döv 

person om placering av information rörande byte av tjänst 

”Hur sköter dem bytet? Jag skulle vilja ha mer information om det. Det finns ingen 

information alls, det berättade dem inte alls om, men det skulle jag vilja ha.” – 

Person med förvärvad hjärnskada om placering av information rörande byte av 

tjänst 

Frågor kring byte av tjänst besvaras längst ner på sidan under rubriken ”Vanliga frågor”, se 

figur 14 nedan, men flera testpersoner uppmärksammar inte detta. För att underlätta för de 

användare som kan ha svårt att uppfatta information som placeras långt ner på en sida kan 

det underlätta med en liten informationsruta högre upp på sidan där man informerar kort om 

hur bytet går till. Ett förbättringsförslag som framkommer under ett användartest är att 

rubriken ”Vanliga frågor” kan göras större och ges en skarpare kontrast för att sticka ut. 
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Figur 14: Information om byte av tjänst kan flyttas upp högre på sidan eller ges en 
tydligare rubrik för att bli mer synlig. 

 

 

4.5.2. Mer djupgående information om de prisvärda alternativen önskas 

Några testpersoner tycker att det saknas information kring hur minatjänster.se jämför och 

kommer fram till det mest prisvärda alternativet. Testpersonerna ställer sig skeptiska till om 

de skulle vilja genomföra ett byte via minatjänster.se eftersom de inte upplever att de får 

tillräckligt med information för att fatta beslutet, se figur 15 nedan.  

Figur 15: Informationen om andra tjänster som rekommenderas bör vara med 
djupgående. 
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Testpersonerna efterfrågar bland annat en tydligare jämförelse mellan den nuvarande 

tjänsten och de föreslagna tjänsterna. 

”Jag måste säga att det här kändes lite smårörigt. Det var inte många alternativ 

man fick, det stod ju bara mellan två stycken, men jag skulle vilja ha mer 

information. Den informationen som fanns var inte tillräcklig för att jag skulle byta. 

Mycket siffror, men mindre information. För det första skulle jag vilja ha lite mer 

information om priser, "vi är billigare därför att..." och så vidare.”  – Person med 

dyslexi om information rörande de prisvärda alternativen 

En testperson reagerar på att webbplatsen bara verkar registrera den senaste 

månadskostnaden vilket inte alltid ger en rättvis bild av abonnemangskostnaden. 

Testpersonen påpekar också att i jämförelse mellan mobilabonnemang jämförs abonnemang 

som erbjuder olika tjänster. 

”Det är lite rörigt, all information finns inte, det finns ingen information om mitt 

Tele2. Sen blandar de äpplen och päron, eftersom mitt Tele2 abonnemang bara är 

surf kan de inte jämfört det med abonnemang som har både surf och telefoni.” – 

Person med hörselnedsättning om jämförelsen mellan olika tjänster 

 

4.6. Lokalisera kontaktuppgifter till minatjänster.se 

I det sjätte momentet fick testpersonerna i uppgift att lokalisera kontaktuppgifter till 

minatjänster.se. De flesta testpersoner upplevde att det tog tid att lokalisera rätt sida och 

flera hade önskat att webbsidan med kontaktuppgifter omstrukturerades för att bli mer tydlig. 

Följande problemområden identifierades under användartesterna: 

 Svårt för testpersonerna att lokalisera menyikonen uppe i högra hörnet 

 Kontaktinformationen bör placeras högre upp på sidan 

 Flera testpersoner önskade att det ska gå att kontakta Mina Tjänster via telefon. 

4.6.1. Svårt för testpersonerna att lokalisera menyikonen uppe i högra hörnet 

För att kontakta Mina Tjänster kan användaren antingen klicka på en chattikon som är 

placerad nere i högra hörnet på sidan eller gå in via en rullgardinsmeny uppe i högra hörnet på 

sidan, sedan klicka på ”Om” och ”Om mina tjänster”. Väl inne på sidan är kontaktuppgifter 

placerad under rubriken ”Kontakta oss” längst ner på sidan. Majoriteten av testpersonerna 

har svårt för att lokalisera rullgardinsmenyn som man som användare ska gå via för att hitta 

rätt sida med kontaktuppgifter, se figur 16 på nästa sida. 
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Figur 16: Många testpersoner har problem att lokalisera rullgardinsmenyn som är belägen 
under menyikonen med tre prickar. Testpersonerna önskar att ikonen kompletteras med 
en text som lyder "Meny". 

 

 

Flera testpersoner förstår inte till en början att det är en meny som är placerad uppe i högra 

hörnet. En del påpekar att de gärna skulle se att menyn markerades ut mer tydligt med en 

kompletterande text där det står ”Meny”. Ikonen ”Uppdatera tjänster” har en etikett som 

dyker upp när användare har muspekaren på ikonen, se figur 17 nedan. Etiketter till ikoner är 

ett alternativ som kan tydliggöra för användare vad en viss ikon ska symbolisera. 

Figur 17: När muspekaren hamnar över ikonen blir en etikett synlig med texten 
"Uppdatera tjänster", detta uppskattas av flera testpersoner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några testpersoner önskar också att kontaktuppgifter skulle vara placerade antingen som en 

egen rubrik i rullgardinsmenyn, eller som en rubrik i huvudmenyn överst på sidan. 
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”Det skulle de behöva lägga upp som en egen rubrik i början. När det inte står 

kontaktuppgifter tydligt så kan jag bli lite fundersam kring vilka det är, då blir jag 

lite orolig om det är ett seriöst företag. Skulle vilja ha beskrivning av företaget och 

kontaktuppgifter tillgängliga via en rubrik längst upp på sidan.” – Person med 

dyslexi om lokalisering av kontaktuppgifter 

”Det borde räcka att skriva ’kontaktuppgifter’ i dropdown (rullgardinsmenyn), jag 

tyckte att kontaktuppgifter skulle stå tydligt.” – Person med hörselnedsättning om 

lokalisering av kontaktuppgifter 

4.6.2. Kontaktinformation bör placeras högre upp på sidan 

I dagsläget är kontaktuppgifter placerade längst ner på sidan ”Om Mina Tjänster” under en 

rubrik som heter ”Kontakta oss”. Kontaktuppgifter till e-post, chatt, Facebook, bloggen och 

adress till Mina Tjänsters kontor finns presenterade. Flera testpersoner påpekar att de gärna 

sett att kontaktuppgifterna placerades längre upp på sidan, före presentationen av företaget, 

alternativt att kontaktuppgifterna skulle kunna ges en egen sida.  

”(…)Nu stod det ju "Kontakta oss" längst ner på en sida om själva tjänsten. Vet inte 

om jag tycker att den är placerad på ett bra sätt, tycker att den ska hamna lite 

högre upp.” – Person med förvärvad hjärnskada om placering av kontaktuppgifter 

”Skulle vilja ha beskrivning av kontaktuppgifter tillgängliga under en rubrik längst 

upp på sidan.” – Person med dyslexi om placering av kontaktuppgifter 

Eftersom kontaktuppgifter ofta är något som användare söker efter bör information om hur 

man kan kontakta företag samt vilka kontaktkanaler som är tillgängliga vara placerade högst 

upp på sidan. I dagsläget måste användarna bläddra förbi information om företagets uppdrag, 

personlig presentation av anställda, kontaktannons för lediga tjänster samt information om 

utmärkelser innan man kommer till kontaktuppgifter. Ett annat förbättringsförslag som nämns 

av en testperson är att chattikonen ska göras lite större samt kompletteras med en text där 

det står ”Chatt” eller ”Kontakta oss”, se figur 18 nedan. 

Figur 18: Chattikonen nere i högra hörnet kan göras större och bör kompletteras med text 
för att göra den mer tydlig. 
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4.6.3. Flera testpersoner önskade att det ska gå att kontakta Mina Tjänster via 
telefon 

När testpersonerna blir tillfrågade vilka kontaktkanaler de vanligtvis föredrar att kontakta 
företag på svarar de flesta telefon. Eftersom telefon är den mest föredragna kontaktkanalen 
påpekar flera testpersoner att de gärna vill att Mina Tjänster ska kunna kontaktas via just 
telefon. Att kunna kontakta företag via telefon kan vara enklare för personer som har läs- och 
eller skrivsvårigheter. Vissa testpersoner påpekar också att företag framstår som mer 
förtroendeingivande om det är möjligt att tala med personer från företaget direkt via telefon. 

”Det här är irriterande, det finns inget telefonnummer. Telefon i första hand, e-post 

i andra, chatt i tredje. Jag blir irriterad om jag inte får svar direkt, då vill inte jag 

vänta på chatt.” – Person med hörselnedsättning om kontaktkanaler 

”Absolut via telefon, skriva kan för mig vara jobbigt. Går oftast fortare för mig att 

få fram det jag vill när jag får prata med någon i telefon.” – Person med ADHD om 

kontaktkanaler 

”Man reagerar lite på att det inte finns tillgång till att ringa till dem. Det är mycket 

viktigt att presentera kontaktuppgifter tydligt, nu blir jag lite misstänksam.” – 

Person med dyslexi om kontaktkanaler 

4.7. Logga ut från minatjänster.se 

I sista momentet fick testpersonerna i uppgift att logga ut från webbplatsen. Nästan samtliga 

testpersoner lokaliserade ”Logga ut”-fliken i tidigare moment. En testperson med förvärvad 

hjärnskada och problem med sitt korttidsminne hade svårt att hitta ”Logga ut”-fliken eftersom 

hen inte kunde lokalisera rullgardinsmenyn. Men generellt anser testpersonerna att det är 

enkelt att logga ut från minatjänster.se. Ett förbättringsförslag som ges av några testpersoner 

är att en ”Logga ut”-knapp hade kunnat vara placerad synligt överst på sidan bredvid 

rullgardinsmenyn. 
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5. Slutsatser  

5.1. Jämförelse av resultat från experttester och användartester 

Det finns inga resultat från de båda testtyperna som är direkt motstridiga. Flera aspekter som 

uppmärksammas i experttesterna har också en motsvarighet i användartesterna. Centrala 

resultat från både experttesterna och användartesterna kretsar kring områden som 

webbplatsens design, ordval, färg och kontraster, lokalisering av viktig information, översikt, 

återkoppling med mera. Omdömena från experttesterna och användartesterna förstärker 

varandra. Kombinationen av de två metoderna ger en stark indikation om vilka aspekter med 

webbplatsen som är bra och vad som med fördel kan förbättras för att öka tillgängligheten 

och användbarheten i tjänsten.  

Tabell 1. Jämförelse av resultaten i experttesterna och användartesterna. 

Experttester Användartester 

Rubriker i huvudmenyn kan förbättras genom 

tydligare ordval 

Vissa testpersoner önskar tydligare ordval 

Lokaliseringen av viktig information kan göras 

mer lättillgänglig 

Vissa informationsavsnitt bör byta plats med 

varandra 

Kontaktuppgifter bör placeras mer lättåtkomligt  Kontaktinformationen bör placeras högre upp 

på sida 

Bra luftighet i designen har en positiv inverkan 

på webbplatsens läsbarhet 

Flera testpersoner uppskattar att 

översiktssidan har en avskalad design 

Tydligare placering av kontaktuppgifter 

underlättar möjligheten till dialog med företaget 

Kontaktinformationen bör placeras högre upp 

på sida 

 

5.2. Rekommendationer baserade på experttester 

Experttestresultaten är i stor utsträckning formulerade som rekommendationer och har här 

delats upp i olika områden som sammantaget skulle förbättra sidans tillgänglighet. Områdena 

rör webbplatsens design och utseende, språklig och visuell tydlighet, förtroende och säkerhet 

samt navigering och struktur. Dessa områden överlappar i vissa fall varandra. 

Tabell 2: Rekommendationer baserade på resultaten från experttesterna. 

Rekommendationer inom området design och utseende: 

Markera länkar på enhetligt sätt och gör samtliga klickbara med skärmläsare 

Gör minatjänster.se kompatibel med webbläsaren Internet Explorer. 

Skapa en enhetlig struktur i sidornas struktur och utformning 

Behåll luftigheten i designen då det ökar webbplatsens läsbarhet 

Använd ett mer standardiserat utseende på element i formulär 

Rekommendationer inom området språklig och visuell tydlighet: 

Välj tydligare ordval för rubriker i huvudmenyn 

Öka urskiljbarheten genom större textstorlek och högre kontraster  
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Formulera felmeddelanden mer utförligt för att tydliggöra för användare 

Synliggör länkarna i abonnemangsrutorna på översiktssidan mer 

Komplettera alla bildbaserade knappar med text 

Skapa en tydligare översikt av processflödet vid exempelvis uppsägning 

Rekommendationer inom området trygghet och säkerhet: 

Placera kontaktuppgifter mer lättåtkomligt 

Möjliggör mer återkoppling till användaren under processen för uppsägning av abonnemang 

Placera beskrivning av företaget och affärsidén mer synligt för användaren 

Rekommendationer inom området navigering och struktur: 

Beskriv webbplatsens uppbyggnad 

 

5.3. Rekommendationer baserade på användartester 

För att öka tillgängligheten till sidan ges här en lista med rekommendationer som är baserade 

på resultaten från användartesterna. Listan innehåller både generella och konkreta 

rekommendationer som dels berör webbplatsen i sin helhet och dels berör specifika delar på 

webbplatsen. 

Tabell 3: Rekommendationer som framkommit under användartesterna. 

Rekommendationer baserat på resultatet från användartesterna: 

Tydliggör syftet med tjänsten ännu mer 

Tydliggör webbplatsens avsändare för att öka användares förtroende för tjänsten 

Gör tjänsten kompatibel med webbläsaren Internet Explorer  

Använd tydliga formuleringar och ordval på hela webbplatsen 

Behåll översiktssidans avskalade design men gör texten större 

Undersök möjligheten att införa ett telefonnummer som användare kan höra av sig på 

Tydliggör rullgardinsmenyn uppe i högra hörnet ännu mer för att underlätta för alla användare att 

lokalisera den 

Placera information om kontaktkanaler högre upp på sidan ”Om Mina Tjänster” 

Ge tydligare förklaringar om hur textfälten ska fyllas i vid registrering av konto 

Ge mer djupgående information kring de tjänster som presenteras som prisvärda alternativ 
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6. Bilagor 

6.1. Bilaga 1 - Diskussionsguide användartester 

Intervju & utvärdering av hemsidan minatjänster.se 

  
Deltagarpresentation & bakgrundsfrågor    

1. Ålder, funktionsnedsättning 

2. Datorvana? 

3. Bedömer du att din funktionsnedsättning påverkar din användning av datorer? Hur? 

4. Använder du några hjälpmedel som t.ex. skärmläsarprogram/talsyntes när du 

använder din dator? 

 

Testuppgift 1 – Ta reda på tjänsten syfte   

Uppgift: Gå in på minatjänster.se. Be testpersonen att ta reda på vad syftet med tjänsten är. 

Syfte: Att ta reda på i vilken grad informationen om tjänsten är förståelig.  

a. Kan du beskriva vad minatjänster.se är till för?  

Om testpersonen svarar ”fel”: förklara tjänsten syfte och fråga vad var det som gjorde att 

de tolkade tjänstens syfte på ett annat sätt? 

b. Är det lätt eller svårt att förstå vad minatjänster.se är till för? Motivera.  

c. Hade något kunnat göras enklare? Saknar du någon information, i så fall vilken? 

 

Testuppgift 2 – Skapa konto    

Uppgift: Be testpersonen att skapa ett konto på minatjänster.se.  

Syfte: att testa hur enkelt eller svårt det är att skapa ett konto.   

a. Upplevde du att det var enkelt eller svårt att skapa ett konto? Motivera.  

Hur gick det att… 

 Hitta ”Skapa konto”-knappen?  

 Skriva in korrekt information?  

 Tyda eventuella felmeddelanden? 

 Använda Bank-ID? 

 Förstå att registreringen är klar?  

b. Vad kan göras enklare? Saknar du någon information, i så fall vilken? 
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Testuppgift 3 – Översikt & menyer   

Uppgift: Be testpersonen titta runt på översiktsidan som man hamnar på efter kontot är 

skapat.  

Syfte: Att undersöka om översiktsidan är tydlig och enkel att förstå. 

a. Vad tycker du om översiktsidan?  

Hur gick det att.. 

 Tolka innebörden av rubriker och symboler i huvudmenyn?  

 Förstå vad som presenteras på sidan? (abonnemangen) 

 Förstå vad som presenteras i vänstra menyn? 

 Förstå vilken information som presenteras i varje ruta? 

b. Vad kan göras enklare? Saknar du någon information, i så fall vilken? 

 Färg, kontrast och textstorlek 

 Namn på rubriker 

 Symboler 

 Presentation av abonnemang 

Testuppgift 4 – Säg upp abonnemang    

Uppgift: Be testpersonen säga upp ett abonnemang.  

Syfte: att testa hur enkelt eller svårt det är att säga upp ett abonnemang via tjänsten.  

Obs! Tryck ”Säg upp”, ”Fortsätt”, ”Signera”, scrolla/pil ner, ”signera” sen STOPP!  

Godkänn INTE med BankID.   

a. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att säga upp ett abonnemang?  

Hur gick det att.. 

 Lokalisera uppsägningssidan? 

 Lokalisera ”Säg upp”-knappen? 

 Tolka informationen som fylls i på sidan ”Säg upp xxx”?  

 Läsa informationen om fullmakt? Hur kan informationen presenteras på ett 

enklare sätt? 

 Tolka vad som händer när man trycker på ”Fortsätt”, ”Signera” osv? Ges 

tillräckligt instruktioner och återkoppling?  

b. Hade något kunnat göras enklare? Motivera. 
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Testuppgift 5 – Lägg till en ny tjänst och byt till annat mer prisvärt alternativ  

Uppgift: Lägga till en ny tjänst manuellt och sedan byta till ett mer prisvärt alternativ. 

Syfte: Att ta reda på om det är lätt eller svårt lägga till en ny tjänst och att kunna byta till ett 

mer prisvärt alternativ. 

a. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att lägga till en ny tjänst? Motivera. 

b. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att byta till en mer prisvärd tjänst? 

Motivera. 

c. Vad kan förbättras? 

Testuppgift 6 – Hitta kontaktuppgifter till minatjänster.se   

Uppgift: Lokalisera kontaktuppgifter till minatjänster.se 

Syfte: Att ta reda på om det är lätt eller svårt att hitta sidan där kontaktuppgifter till 

minatjänster.se är placerad. 

a. Upplevde du att det var svårt eller enkelt hitta kontaktuppgifter? 

b. Vad anser du om lokalisering och presentation av kontaktuppgifterna? 

c. Genom vilken kontaktkanal skulle du vilja kontakta minatjänster.se? Finns den 

kanalen med under kontaktuppgifter? 

d. Hade något kunnat förbättras? Motivera. 

Testuppgift 7 – Logga ut    

Uppgift: Logga ut från kontot.  

Syfte: Att ta reda på om det är lätt eller svårt att hitta menyn där ”Logga ut” är placerat.   

e. Upplevde du att det var svårt eller enkelt hitta menyn till höger? 

f. Hade något kunnat göras enklare? Motivera. 

Avslutande frågor– genomförs efter avslutat test  

a. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att navigera på ”minatjänster.se”? 

b. Är tjänsten intressant för dig? Varför? 

c. Är det något som måste förändras för att du ska kunna ta del av ”minatjänster.se”?  

 


