Sammanfattning
I den här studien har tillgängligheten i de vanligaste teleoperatörernas kundtjänstkanaler
undersökts. Resultatet bygger på över 200 användartester som genomförts med testpersoner
med olika funktionsnedsättningar samt äldre personer. Referenstester har också gjorts med
personer utan påvisad funktionsnedsättning.
Studien visar att flertalet av operatörerna inte arbetar utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Om
tillgängligheten ska förbättras är det därför viktigt att operatörerna blir medvetna om vilka
problem som finns och hur de kan gå tillväga för att öka tillgängligheten. Det är därför viktigt
att det finns en dialog mellan företrädare för målgrupperna och operatörerna.
Det finns förbättringsåtgärder som kan öka användbarheten och tillgängligheten i
teleoperatörers kundtjänst. Generellt varierar tillgängligheten mellan olika operatörer, men
det finns förbättringspotential hos alla. Teleoperatörers hemsidor och applikationer innehåller
överlag mycket information och det är därför viktigt att användare enkelt kan hitta den
viktigaste informationen och vägleds genom användarprocesser.
De förbättringsåtgärder som lyfts fram är sådana som i stor utsträckning skulle medföra
förbättringar och förenklingar för alla användare, oavsett om personen har en
funktionsnedsättning eller inte. Denna teori stöds av resultaten från de referenstester som
genomfördes med personer utan påvisad funktionsnedsättning. Problemen och utmaningarna
som testpersonerna i referensgruppen stöter på är i stor utsträckning samma som
framkommit i övriga användartester.
För att operatörernas kundtjänst ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning
och äldre bör operatörerna tänka på att;
•
•
•
•
•
•
•
•

använda tydliga och vägledande begrepp i menyer,
göra tydligare grafiska presentationer av användarens förbrukning,
förbättra informationen om vad som ingår i ett abonnemang,
sammanfatta information i slutskedet av en köpprocess,
komplettera symboler med text,
inte dölja menyer bakom symboler,
ha god kontrast i användargränssnittet och använda läsbar textstorlek,
plattformarna ska vara kompatibla med skärmläsare.

Sammanlagt har över 200 användartester genomförts med testpersoner ur olika målgrupper.
Målgrupperna som ingick i dessa tester var blinda, synsvaga, dyslektiker, äldre, döva samt
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De teleoperatörer vars kundtjänst
har testats inom ramarna för studien är Telia, Tele2, Telenor, Tre, Halebop, Glocalnet, Comviq,
Vimla, Hallon, Lycamobile, 0700, Universal Telecom, Fello samt AllTele. Testpersonerna har
genomfört alla grundläggande moment vid kontakt med sin teleoperatör såsom köp och
hantering av abonnemang och hitta kontaktuppgifter till kundtjänst. Efter att testerna
genomförts har testpersonerna själva värderat och beskrivit hur enkelt eller svårt det var att
genomföra momenten. De har även gett förslag på förbättringsåtgärder som kan underlätta
användandet ur deras eget perspektiv.
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1.

Inledning

Det blir allt vanligare att handla och hantera sitt mobilabonnemang på teleoperatörernas
hemsidor, eller genom applikationer framtagna av operatörerna. Kundtjänst som tidigare
primärt skedde via telefon eller i butik sker nu även i flera olika internetbaserade kanaler. När
fler av teleoperatörernas tjänster blir internetbaserade gynnas vissa användare som får större
valmöjlighet och kan exempelvis slippa långa telefonköer. Andra användare som har en
funktionsnedsättning eller är ovana vid digitala tjänster, kan istället få svårigheter att
genomföra sina ärenden eller nå sin teleoperatör vid behov.
Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom
området elektronisk kommunikation finns tillgängliga för alla människor i Sverige, och
mobiltelefoni är en sådan viktig tjänst.
Vid införskaffande och underhåll av ett mobilabonnemang kan personer med
funktionsnedsättning eller personer som är ovana vid digitala lösningar vara särskilt beroende
av att få hjälp och stöd via kundtjänst. På uppdrag av PTS har Stelacon därför utvärderat hur
väl teleoperatörerna svarar mot de behov och förutsättningar som personer med
funktionsnedsättning och äldre har för att kunna ta del av de kundtjänstkanaler och tjänster
som teleoperatörerna erbjuder.
Studiens syfte är att utvärdera hur väl teleoperatörernas kundtjänst svarar mot behoven hos
personer med funktionsnedsättningar och äldre när det gäller information om produkter och
tjänster.

1.1.

Tillvägagångssätt för genomförande av studien

För att kunna utvärdera hur tillgängliga teleoperatörernas hemsidor och applikationer är för
lokalisering av kundtjänstkanaler, köp samt hantering av abonnemang valde Stelacon att
genomföra användartester, experttester, intervjuer samt svarstidstester.
Studien genomfördes med användartester som primär metod. Användartester är en kvalitativ
metod som syftar till att utvärdera användbarheten på exempelvis hemsidor och applikationer
och ge en djupare förståelse för hur något kan utvecklas eller förtydligas för ökad
användbarhet och tillgänglighet.
Inom loppet för studien genomfördes även expertester. En expert från Stelacon gick då
igenom samma moment som testpersonerna fick genomföra under användartesterna för att
utvärdera tillgängligheten i vissa tjänster som inte testades under användartesterna.
Vidare genomfördes även intervjuer med representanter från utvalda teleoperatörer för att få
en förståelse för hur de arbetar med tillgänglighet och med att utbilda sina
kundtjänstmedarbetare om tillgänglighet.
Svarstidstester genomfördes för att utvärdera hur lång tid det dröjer innan en användare får
svar från teleoperatörernas kundtjänst efter att kontakt upprättats via telefon, chatt och epost. Dessa tester genomfördes tre gånger om dagen under en vecka för att få en bra
jämförande bild av svarstiderna.
Läs mer om utvärderingsmomenten i kapitel 2.
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1.2.

Målgrupper och rekrytering

Studiens målgrupper är personer med funktionsnedsättningar och äldre. Nedan presenteras
de målgrupper som deltagit i studiens användartester. Inom parantes visas ålderspannet för
testpersonerna i respektive målgrupp.
•
•
•
•
•
•
•

Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som Aspergers syndrom och ADHD
(20-65 år)
Personer med förvärvad hjärnskada (26-76 år)
Personer med blindhet och synnedsättning (22-83 år)
Personer med dövhet och hörselskada (26-67 år)
Personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter (20-69 år)
Äldre (76-83 år)
Personer utan påvisad funktionsnedsättning - referensgrupp (25-59 år)

Testpersonerna har rekryterats via det breda kontaktnät som Stelacon upparbetat i tidigare
studier. Vid rekrytering har vana av smarttelefoner och datorer varit ett urvalskriterium för att
fokus under testerna skulle var på tillgängligheten i applikationerna och på hemsidorna,
snarare än användbarheten av själva enheten.
Testpersonerna i studien har en jämn könsfördelning med 57 % kvinnor och 43 % män.
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2.

Studiens genomförande

Metoden som använts för att mäta tillgängligheten hos teleoperatörernas kundtjänst grundar
sig på tidigare undersökningar om tillgänglighet som Stelacon har utfört. Metoden har också
utformats med grund i den workshop som utfördes tillsammans med
funktionshinderorganisationer under ett tidigt stadium i studien. Följande kapitel beskriver
närmare genomförandet av användartester, experttester, intervjuer, tester av svarstider samt
förutsättningar för de testpersoner som deltagit i studien.

2.1.
2.1.1.

Användartester
Omfattning

Sammanlagt har mer än 200 användartester genomförts med personer ur följande
målgrupper: personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, synskadade,
hörselskadade, personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter, personer med förvärvad
hjärnskada samt äldre.
En referensgrupp med personer utan påvisad funktionsnedsättning genomförde också
användartester. Syftet med dessa tester var att ge en referenspunkt för att säkerställa om
resultaten från de övriga testerna beror på respektive funktionsnedsättning eller om det är
något som alla användare upplever.
Telia, Tele2, Telenor, Tre, Halebop, Comviq, Glocalnet, Vimla och Hallon har ingått i
användartesterna.

2.1.2.

Testmoment

I studien har deltagarna genomfört ett antal moment och fått utvärdera hur enkelt eller svårt
det är att genomföra momenten samt ge förslag på förbättringsåtgärder. Användartesterna
delades upp i tre olika delar: hitta kontaktuppgifter till kundtjänstkanaler, inköp samt
hantering av abonnemang. Se fullständig testguide i 6.1.

Intervju & hitta kontaktuppgifter till kundtjänstkanaler
I den första delen fick testpersonen i uppgift att identifiera teleoperatörernas olika
kundtjänstkanaler. Syftet med denna del var att undersöka hur enkelt eller svårt det är för
testpersonerna att hitta kontaktuppgifter samt att ta kontakt med kundtjänst genom de olika
kanalerna. Testpersonen fick också svara på om dennes primära val av kundtjänstkanal fanns
som ett möjligt val.
Köp av abonnemang via hemsida
Testpersonen fick i uppgift att köpa valfritt abonnemang på teleoperatörernas respektive
hemsidor. Syftet var att undersöka hur enkelt eller svårt det var att införskaffa ett
abonnemang samt tillgodogöra sig information om abonnemanget med uppgifter såsom
bindningstid, månadskostnad och omfattning.
Hantera abonnemang via ”Mina sidor” på hemsida & i applikation
I den tredje delen fick testpersonen i uppgift att hantera sitt abonnemang på ”Mina sidor”
både på hemsida och i applikation. Testpersonen fick bland annat kontrollera fakturor och
saldo samt hitta information om hur ett abonnemang avslutas. Syftet var undersöka hur
enkelt eller svårt det är att hantera abonnemanget via ”Mina sidor” samt att få en jämförande
analys, både mellan operatörer och mellan hemsida och applikation.
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Det är viktigt att poängtera att det utifrån resultatet inte går att dra generella slutsatser som
gäller för en hel målgrupp av personer med en viss funktionsnedsättning. Slutsatserna bygger
på resultatet från de specifika individer som har medverkat i testerna och det är
testpersonernas personliga åsikter som lyfts fram. Testpersonens åsikter påverkas eventuellt
inte bara av personens funktionsnedsättning eller ålder utan även av personliga preferenser,
erfarenheter och datorvana.

2.2.

Experttester

Flertalet av lågprisoperatörerna är små på marknaden och saknar en applikation, vilket gör att
flera av testmomenten i användartestet inte går att genomföra med alla utvalda operatörer.
Lycamobile, Fello, 0700, AllTele och Universal Telecom analyserades därför istället i ett
experttest. Kundtjänstkanalerna och hemsidans tillgänglighet utvärderades i linje med
användartesternas upplägg. Resultatet av experttesterna presenteras i Kapitel 4 Resultat från
användartester & experttester.

2.3.

Svarttidstester

För att få ytterligare underlag om hur tillgängliga teleoperatörernas kundtjänst är,
genomfördes tester av genomsnittlig svarstid i form av kontaktförsök via telefon, chatt och epost vid förutbestämda klockslag under en veckas tid. Alla teleoperatörer ingick i testet.
Resultatet från svarstidstesterna presenteras i avsnitt 4.7Svarstider i de olika
kundtjänstkanalerna. I avsnitt 6.2 presenteras öppettiderna i teleoperatörernas olika
kundtjänstkanaler.

2.4.

Djupintervjuer

För att få en bild av hur operatörerna arbetar med tillgänglighet i deras kundtjänstkanaler
genomfördes intervjuer med de största operatörerna. Under intervjun diskuterades valet av
kundtjänstkanaler, utbildning av kundtjänstmedarbetare och om de har särskilda strategier för
att kundtjänsten ska vara tillgänglig för målgrupperna i studien. Intervjuer genomfördes med
representanter från Telia, Tele2, Telenor, Tre, Halebop, Glocalnet, Comviq, Vimla och Hallon.
Stelacon intervjuade också Telekområdgivarna om deras arbete och vilka synpunkter de får
angående operatörernas kundtjänst. Intervjuerna finns sammanställda i avsnitt 3.2
Teleoperatörernas arbete med tillgänglighet.
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2.5.

Sammanställning teleoperatörer och utvärderingsmoment

Nedan presenteras vilka teleoperatörer som har testats i respektive moment.

Tabell 1. Överblick över vilka teleoperatörer som ingår i studiens utvärderingsmoment.
Användartester

Experttest

Intervjuer

Test av svarstid

Telia

x

x

x

Tele2

x

x

x

Telenor

x

x

x

Tre

x

x

x

Hallon

x

x

x

Comviq

x

x

x

Vimla

x

x

x

Halebop

x

x

x

Glocalnet

x

x

Lycamobile

x

x

Fello

x

x

0700

x

x

AllTele

x

x

Universal Telecom

x

x

2.6.

Förutsättningar för testpersonerna

Följande avsnitt beskriver vad som karaktäriserar de testpersoner som har medverkat i
användartesterna. Syftet är att ge en kort introduktion till olika målgruppers förutsättningar
att använda teleoperatörernas hemsidor och applikationer. Informationen baseras på
testpersonernas egna beskrivningar av hur deras funktionsnedsättning eller ålder kan påverka
användningen av mobiltelefoner och datorer. Informationen är således inte ett resultat av
användartesterna utan av de inledande intervjuerna.

2.6.1.

Personer med synnedsättning

I användartesterna har både personer som är synsvaga och personer som är blinda
medverkat. Samtliga har en vana av att använda datorer och smarttelefoner. Vilken grad av
synnedsättning samt vilken typ av hjälpmedel som testpersonerna har använt varierar.
Majoriteten av de synnedsatta personer som är i behov av hjälpmedel för att använda dator
har använt hjälpmedlet ZoomText. ZoomText är ett förstoringsprogram som kan förstora
skärmens innehåll upp till 36 gånger. Programmet kan ändra färginställningar och fungerar
även som skärmläsare. För personer med denna grad av synnedsättning är färgsättning,
kontraster, skarpa konturer samt typsnitt och teckenstorlek av stor vikt för att en tjänst ska
vara tillgänglig. Vid användartesterna av teleoperatörernas applikationer har iPhones inbyggda
zoomprogram eller förstorande glasögon använts.
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Figur 1: Hjälpmedlet Zoom Text kan förstora upp till 36 gånger. Exemplet nedan är
förstorat endast 3 gånger.

Personer som är blinda kan använda datorer och mobila applikationer om deras dator eller
smarttelefon har ett skärmläsarprogram som läser upp det personen söker efter/pekar på. För
att detta ska fungera måste hemsidan/applikationen vara kompatibel med skärmläsaren, det
vill säga att hemsidan/applikationen behöver vara programmerad på ett sådant sätt att
skärmläsaren kan läsa av vad alla knappar, rubriker och textfält är. Skärmläsarprogrammen
VoiceOver och JAWS har använts av de blinda testpersonerna vid användartesterna.

2.6.2.

Äldre personer

För testpersoner som är äldre kan, i likhet med övriga målgrupper, förutsättningarna att
använda mobila applikationer vara påverkade av hur van personen är av att använda datorer
och smarttelefoner. Äldre personer som är vana användare anser inte att åldern påverkar
användning av datorer och smarttelefoner i någon hög grad. De som är ovana användare av
digital teknik upplever däremot problem då de inte alltid är vana vid en hemsidas eller en
applikations uppbyggnad.

2.6.3.

Personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter

Testpersoner med dyslexi är generellt sett mer bekväma att använda applikationer då de ofta
innehåller mindre information jämfört med motsvarande hemsidor. För en person med
dyslexi/läs- och skrivsvårigheter kan dock ordval i applikationer försvåra användandet. Några
av testpersonerna säger att de har svårt att förstå och tolka långa ord. Andra säger att de inte
har problem med orden i sig, men när texterna är för långa blir det för mycket information att
ta in. Bilder och figurer i kombination med stor text kan underlätta användandet.

2.6.4.

Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Målgruppen med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är en bred grupp. I studien har
personer med ADHD och Aspergers syndrom medverkat. Samtliga testpersoner är vana
användare av smarttelefoner och datorer. En stor andel av testpersonerna med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever inte att deras diagnos påverkar dem
nämnvärt i användandet av datorer och smarttelefoner.
Testpersonerna med ADHD och ADD kan uppleva koncentrationssvårigheter, vilket medför att
de vill ha en begränsad mängd text och begränsat antal steg i hemsidorna och applikationerna.
Några av testpersonerna föredrar generellt därför mobila applikationer framför hemsida då
informationsmängden är mer begränsad.

9 (62)

Några testpersoner med Aspergers syndrom som medverkat i studien säger att de med
anledning av sin diagnos vill ha konkret och tydlig information, och kan reagera på texter som
har otydliga formuleringar. Säkerheten i applikationerna är en viktig fråga för flera av
testpersonerna med Aspergers syndrom.

2.6.5.

Personer med förvärvad hjärnskada

De personer med förvärvad hjärnskada som medverkat i testerna har problem med
korttidsminnet, vilket innebär att de har svårt att komma ihåg som vad har skett i närtid. Det
är därför viktigt att applikationer och hemsidor är enkla och intuitiva samt ger tydliga
bekräftelser på vilka steg som är genomförda eller ska genomföras i exempelvis en
köpprocess.

2.6.6.

Personer med dövhet och hörselskada

Personer med dövhet eller hörselnedsättning anser överlag inte att deras
funktionsnedsättning påverkar användandet av datorer och smarttelefoner, snarare tvärtom,
tekniken kan många gånger förenkla vardagen. För de personer som är döva är det viktigt att
det finns alternativ till kundtjänst via telefon. Det går att använda sig av texttelefon eller
bildtelefon, men möjligheten att chatta och använda e-post föredras av många.
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3.

Teleoperatörernas tillgänglighet

3.1.

Teleoperatörerna och deras kundtjänstkanaler

Sveriges största teleoperatörer är Telia, Tele2, Telenor och Tre. Enligt ”Svensk Telemarknad
första halvåret 2015” stod aktörerna tillsammans för nästan 95 procent av
mobilabonnemangen i juni 2015. Observera att de stora operatörernas lågprisföretag även
ingår i procentsatserna nedan, dvs. Hallon tillhör Tre, Comviq tillhör Tele2, Vimla och
Glocalnet tillhör Telenor och slutligen tillhör Halebop Telia. Marknadsandelar visas i Figur 2
nedan.

Figur 2: Marknadsandelar abonnemang på mobila samtals- och datatjänster.

Teleoperatörernas marknadsandelar
37%

40%
35%

28%

30%

3 (Tre)

25%
20%
15%

Tele2

17%

Telenor

13%

Telia

10%

5%

5%

Övriga

0%
3 (Tre)

Tele2

Telenor

Telia

Övriga

Förutom de fyra stora operatörerna finns en stor mängd mindre aktörer på marknaden. Dessa
operatörer delar nät med de stora operatörerna, exempelvis använder Fello Telias nät. Se vilka
operatörer som delar nät i Figur 3 nedan.

Figur 3: Lågprisoperatörerna använder de större operatörernas nät.

Tres nät

Tele2s nät

Telenors nät

Telias nät

Hallon, 0700

Comviq

Vimla, Lycamobile,
Glocalnet, Universal
Telecom, AllTele

Halebop, Fello,
AllTele

Vilka kundtjänstkanaler operatörerna erbjuder varierar mellan de olika operatörerna. De fyra
största operatörerna har generellt fler kundtjänstkanaler än de mindre operatörerna, som till
stor del bedriver internetbaserad kundtjänst. I Tabell 2 nedan presenteras de olika
teleoperatörernas kundtjänstkanaler.
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Tabell 2: Operatörernas kundtjänstkanaler.
Operatör

Telefon

Chatt

E-post

Butik

Applikation

Sociala
medier

Telia

x

x

x

x

x

x

Tele2

x

x

x

x

x

x

Telenor

x

x

x

x

x

Tre

x

x

x

x

x

x

x

Halebop

x

x

Hallon

x

x

Vimla

x

x

x

x

Comviq

x

x

x

Lycamobile

x

x

Glocalnet

x

x

0700

x

x

AllTele

x

x

x

Fello

x

x

x

x

Universal Telecom

x

x

x

x

x

x
x

x

Telia och Tele2 är de operatörer som erbjuder kundtjänst genom flest kanaler. De har
kundtjänst via telefon, e-post, chatt, via sociala medier och applikation samt i butik. Telenor
utmärker sig från mängden genom att ha tillgänglig kundtjänst via telefon alla dagar i veckan,
dygnet runt. IBilaga 6.2 presenteras öppettiderna i teleoperatörernas olika kundtjänstkanaler.
Lågprisoperatörerna erbjuder billigare abonnemang utan bindningstid, med färre alternativ
för kundtjänstärenden. Lågprisbolagen använder i stor utsträckning webbaserad kundtjänst
via e-post, chatt och sociala medier, men en del erbjuder även telefon. Endast tre av
lågprisoperatörerna kompletterar sin hemsida med en applikation, ingen av dem har butiker.
När operatörer tillåter deras kunder att köpa och hantera abonnemang på hemsidan eller i
applikationen är det viktigt att dessa plattformar har tydlig information och ett tillgängligt
gränssnitt. Då många användare vänder sig till operatörernas hemsida för att få information
om hur de ska komma i kontakt med operatören är det av stor vikt att information om vilka
kundtjänstkanaler de har och hur man går tillväga för att ta kontakt tydligt framgår på deras
respektive hemsida. Vidare är det väsentligt att de kanaler som erbjuds har rimliga svarstider
så att en användare kan få svar på sina frågor.
För att få en helhetsbild av hur tillgänglig en operatörs kundtjänst är utvärderas flera delar,
nämligen hitta kontaktuppgifter till kundtjänstkanaler, köp av abonnemang och hantera
abonnemang.
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3.2.

Teleoperatörernas arbete med tillgänglighet

Nedan redogörs kortfattat hur teleoperatörernas representanter beskriver att de arbetar med
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Då vissa operatörer har gemensamma
representanter för deras kundtjänst redovisas dessa tillsammans i avsnittet nedan.

3.2.1.

Telia

Telia tillhandahåller kundtjänst genom flera olika kanaler; telefon, hemsida, applikationer, epost, chatt, sociala medier, forum och butik. Enligt en representant för Telia så är det
kundtjänst genom chatt som ökar mest. Chatten är utvecklad så att den blir tillgänglig på olika
delar av hemsidan när en användare gjort flera knapptryckningar. På så sätt fångas användare
upp som tycks vara i behov av hjälp. Telia har även en hel avdelning som svarar på frågor och
kommentarer i deras sociala mediekanaler såsom Facebook och Twitter.
Telia hanterar drygt 10 miljoner kontakter i den privata kundtjänsten årligen, dessa hanteras
via telefon, chatt och e-post. Runt 50 miljoner ärenden hanteras via självservice på Telias
hemsida och 8 miljoner kundtjänstärenden hanteras i butik.
Telias representant uppger att de arbetar för att hemsidan ska vara tillgänglig, exempelvis
genom att stödja användning av skärmläsare. För att säkerställa tillgängligheten har Telia
anställt en person som ska ansvara för att hemsidans olika delar är tillgängliga. Telia har också
arbetat med att tillgängliggöra deras avtal genom att tillhandahålla olika signeringsmöjligheter
för exempelvis abonnemang. Kunden kan nu välja att signera med bland annat Mobilt BankID
och avtal via samtal.
Vid utbildning av nya kundtjänstmedarbetare läggs stort fokus på kunddialogen. Det har även
skett en förändring i kunddialogen, från att tidigare ha styrt kunden under samtalen till att nu
låta kunden berätta om sitt ärende först. Detta har lett till högre kundnöjdhet enligt Telias
representant.

3.2.2.

Tele2 och Comviq

Tele 2 och Comviq erbjuder kundtjänst via telefon, chatt, e-post, hemsida, applikation samt
Facebook. Enligt Comviqs representant så är telefon den överlägset största kundtjänstkanalen.
I kundtjänstmedarbetarnas grundutbildning ingår en del som heter ”matcha kunden” där
medarbetarna får lära sig att anpassa sig till kundens behov gällande bland annat
kunskapsnivå, ljudvolym, ordval.
Vid utveckling av tjänster och produkter så uppger representanter för Tele2 och Comviq att
man alltid genomför användartester och strävar efter en enkel och användarvänlig upplevelse.

3.2.3.

Tre

Tre bedriver kundtjänst genom telefon, e-post, butik, applikation och sociala medier. 80
procent av kundtjänstärendena hanteras genom telefon. Tres representant anger att Tre
hanterar drygt 2 miljoner kontakter genom kundtjänst via telefon, e-post, butik eller sociala
medier. När Tre utvecklar och uppdaterar sina kanaler så strävar de, enligt Tres representant,
efter enkelhet med tydliga typsnitt och med många bilder istället för text.
Tre har valt bort kundtjänst via chatt då det inte visat sig finnas ett behov i tidigare
utvärderingar. Däremot ökar populariteten för chattmöjligheter via Facebook. Där kan kunden
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både skriva privata meddelanden och skriva på ”väggen” vilket är uppskattat av kunderna. Tre
har en avdelning som enbart arbetar med sociala medier och e-post.
Tre utbildar alla kundtjänstmedarbetare enligt Telekområdgivarnas uppföranderegel nummer
2, vilket innebär att medarbetarna får utbildning i hur de ska bemöta personer med olika
behov. Medarbetarna utbildas även i hur de går tillväga i de fall de blir kontaktade via
texttelefoni. Utbildningen sker i två steg som inkluderar två månader i produktion mellan
utbildningstillfällena.

3.2.4.

Telenor och Glocalnet

Telenors primära kundtjänstkanaler är telefon, e-post och sociala medier. Telenors
representant berättar att flest kundtjänstärenden sker via telefon och förutom de primära
kanalerna så tillhandahåller Telenor kundtjänst via applikation, hemsida och butik. I Telenors
större butiker finns även en dedikerad serviceexpert.
Telenor har tidigare haft kundtjänst via chatt men stängde denna på grund av
kostnadseffektivisering. Eftersom Facebook fungerar på liknande sätt med korta svarstider har
man inte upplevt några större invändningar mot nedstängningen av chatten.
Telenor har nyligen lanserat en ny hemsida. Huvudsyftet med den nya hemsidan är en
förbättrad kunddialog och arbete har därför gjorts för att förenkla språket och göra det
enklare för användaren att hitta information. Det finns fortfarande delar av hemsidan som
behöver arbetas igenom, exempelvis sökfunktionen, enligt Telenors representant.
Telenor försöker tillgodose människors olika behov genom att ha flera typer av kanaler som
kunderna kan använda för att komma i kontakt med kundtjänst. Telenor har en
andralinjesupport med kvalificerade medarbetare som kan hantera svårare kundärenden och
svårare situationer.
Telenors representant berättar att deras kundgrupp speglar den svenska befolkningen och
därför vet de att de kommer att möta personer som har olika behov. De har ingen specifik
utbildning för att tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning, men 40-50
procent av utbildningen för kundtjänstmedarbetarna handlar om kundmöte. Kundmöte är
också det som behandlats i vidareutbildning av personalen.
Telenors representant uppger att kundtjänstmedarbetare har god kunskap om de inbyggda
hjälpmedel som finns olika telefoner.
Då det är samma person som är ansvarig för både Telenor och Glocalnets kundtjänst har
Glocalnet samma rutiner och processer för kundtjänst som Telenor.

3.2.5.

Halebop

Halebops strategi är att hålla nere priserna genom att all kommunikation sker online genom
chatt, e-post eller sociala medier. Det finns också möjlighet för kunden att få hjälp i Telias
butiker men Halebops representant menar att detta mer ses som en säljkanal än en
kundtjänstkanal och att Halebops huvudkanaler finns online. Vid de tillfällen som kunden inte
har möjlighet att använda chatten eller e-post så har Halebops kundtjänstmedarbetare
möjlighet att ringa upp kunden.
70 procent av kundtjänstärendena går genom chatten och resterande 30 procent fördelas
mellan e-post och sociala medier. Halebop finns på Facebook, Twitter och Instagram.
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Halebop förändrar nu sin hemsida och kommer i och med det att skala av färgerna. Den nya
hemsidan kommer endast att innehålla tre nyanser, vilket förväntas öka tydligheten. Halebops
representant uppger att de har gjort analyser på det nya gränssnittet som visar en förbättring
för synsvaga användare.

3.2.6.

Vimla

Vimla tillhandahåller internetbaserad kundtjänst genom chatt, e-post och sociala medier.
Vimla har även ett forum där användarna kan svara på varandras frågor. Vid behov finns även
möjlighet för kunden att bli uppringd. Vimla hanterar ungefär 17 000 kundtjänstärenden i
kvartalet.
Alla anställda på Vimla arbetar i någon utsträckning med kundtjänst och därför får alla en
utbildning i kundbemötande.
Vimla kommer inom kort att förbättra informationen till kunder genom att lansera en
applikation där kunden kan lösa många av sina ärenden, de kommer att göra förändringar i
forumet samt ta fram informationsfilmer. Forumet kommer i framtiden att tillåta användarna
att betygsätta frågor och svar i forumet så att det är lättare att hitta relevant information.
Informationsfilmerna är planerade att släppas under hösten 2016 och kommer att vara
skärmfilmer som kan komplettera texttung information.

3.2.7.

Hallon

Hallon erbjuder kundservice via e-post och chatt. De har tidigare funnits på Facebook men
valde att ta bort den kanalen då det innebar att samma ärende kom in genom flera olika
kanaler. Hallon strävar efter att deras information och flöden ska vara enkla och tydliga.
Inom kort lanserar Hallon ett kundforum där användare kan skriva inlägg och det finns
möjlighet att svara på enklare frågor och publicera driftinformation. Hallons representant
menar att det kommer vara möjligt att styra så att det alltid är relevant information för den
perioden som visas, exempelvis frågor om fakturor i slutet av månaden.
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4.

Resultat från användartester & experttester

I följande kapitel presenteras resultat från de användartester och experttester som
genomfördes i studien. Kapitlet inleds med en översikt över resultatet. Därefter presenteras
resultaten från användartesterna och experttesterna utifrån en kundresa där
problemområden och goda exempel beskrivs.

4.1.

Översikt

Studiens resultat visar att det finns brister i alla moment som deltagarna har genomfört i
användartesterna. Det moment som testpersonerna upplevde var enklast att genomföra var
att hitta butiker på operatörernas hemsidor. Att hitta kontaktuppgifter till kundtjänst via
applikationerna har upplevts som det svåraste momentet att genomföra.
Teleoperatörernas organisationer är av varierad storlek vilket påverkar antalet
kundtjänstkanaler de erbjuder. Antalet abonnemang och tjänster som presenteras på
hemsidorna påverkar också helhetsintrycket som deltagarna får av hemsidorna vilket gör att
operatörerna har olika förutsättningar i de olika momenten. Det är däremot inte säkert att en
större organisation med mer resurser nödvändigtvis har en bättre hemsida. De större
operatörerna har ofta fler tjänster och abonnemang att erbjuda, vilket innebär att deras
hemsida generellt innehåller mer information vilket kan ge ett rörigare intryck.
Operatörerna gör löpande förändringar och uppdateringar på sina respektive hemsidor.
Användartesterna genomfördes under maj till juli 2016 vilket gör att vissa hemsidor har
uppdaterats under tiden som testerna genomfördes. Telenor har lanserat en ny hemsida
sedan användartesterna genomfördes, vilket innebär att resultaten i rapporten hänvisar till
den gamla hemsidan. Detsamma gäller för Tele2s applikation som uppdaterats efter att alla
användartester genomförts. Hallon uppdaterade sin hemsida i startskedet av projektet vilket
innebär att resultaten omfattar Hallons nya hemsida.

4.2.

Hitta kontaktuppgifter till kundtjänst

Deltagarna fick under användartesterna i uppgift att lokalisera operatörernas olika
kundtjänstkanaler på respektive operatörs hemsida. Följande problemområden framkom
under användartesterna och behandlas i avsnitten nedan:
•
•
•
•

”Kontakta oss” förväntas finnas i huvudmenyn (4.2.1)
Få steg till kontaktuppgifterna uppskattas av testdeltagarna (4.2.2)
Telefonnummer, mailadress och chatt bör placeras i mitten av sidan (4.2.3)
Deltagarna anser att kundtjänst via telefon är viktigt (4.2.4)

Telenor fick det bästa omdömet i testmomentet, följt av Tre och Telia. Telenor hamnar i topp
tack vare en tydlig huvudrubrik som leder direkt till kontaktuppgifterna. Telefonnumret
presenteras i mitten på hemsidan och är dessutom i stor och fet text. Hallon har däremot fått
mycket kritik i testmomentet. Detta beror till stor del på att deltagarna har problem att hitta
till huvudmenyn som består av en symbol som inte känns igen av alla testpersoner.
Tele2, Telia, Telenor, Tre, Comviq och Halebop har applikationer där kunden kan logga in och
få information om sitt abonnemang och om operatören. Testpersonerna fick i uppgift att hitta
kontaktuppgifter till kundtjänstkanalerna genom applikationen. När deltagarna bedömer hur
lätt eller svårt det är att hitta till kontaktuppgifterna i de olika applikationerna fick Tele2 bäst
omdöme tack vare att de har en enkel väg via huvudmenyn till tre möjliga kontaktkanaler,
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telefon, chatt och e-post. Halebop fick mest kritik i momentet då många testpersoner
upplevde att applikationen har svaga kontraster och för liten text vilket innebär att det är
svårt att ta del av informationen.

4.2.1.

”Kontakta oss” förväntas finnas i huvudmenyn

Flera testpersoner anser att ”Kontakt” eller ”Kontakta oss” bör finnas i huvudmenyn på första
sidan. I dagsläget är det enbart Telia som har ”Kontakta oss” i sin huvudmeny, se nedan.

Figur 4: Telia använder "Kontakta oss" i huvudmenyn, vilket uppskattas av deltagarna.

”Kundtjänst” eller ”Kundservice” är ett vanligt menyval som Telenor, Glocalnet, Universal
Telecom, 0700, Fello och Tre använder som ett första steg för att hitta till kontaktuppgifter.
Kundtjänst/kundservice är ett ordval som de flesta testpersoner förstår. Däremot visar
testerna att ordvalet ”Support” inte uppskattas av testpersonerna då det ofta tolkas som
teknisk hjälp snarare än en väg till kontaktuppgifter. Vimla, Halebop, AllTele och Tele2
använder begreppet ”Support”.
"Support var ett ord som jag inte förstod, om du (testledaren) inte berättat vad
support betyder hade jag aldrig klarat det.” – Äldre person om Halebops hemsida
”Support låter ju mer som teknisk support än kontakt.” – Person från
referensgruppen om Tele2s hemsida

Figur 5: Tele2, Vimla och Halebop använder ordet ”Support” i huvudmenyerna.

Ordvalen i applikationerna för vägen till kundtjänst/kundservice varierar precis som på
hemsidorna, och likt resultaten där uppskattas ”Kontakta oss” allra mest. Även i
applikationerna används begreppet ”Support” och testpersonerna reagerar ytterligare på att
knappen har en skruvmejselsikon, se Figur 6 nedan.
"Varför kan det inte bara stå kundtjänst? Det där verktyget förvirrar mig ännu mer,
hade symbolen inte varit där hade jag nog inte tvekat lika mycket.” – Döv person
om Tele2s applikation
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Figur 6: Vägen till kontaktuppgifter: Telia, Comviq, Tele2

Tre och Halebop har placerat vägen till kundtjänst i applikationens huvudmeny som ligger i
nederkant. Tre får kritik i användartesterna då tillvägagångssättet inte anses vara logiskt.
Användaren förväntas att först klicka på ”Abonnemang” i huvudmenyn för att sedan hitta en
orange knapp mitt på sidan som leder till kontaktuppgifter. Den orangea knappen med texten
”Kundservice” upplevs dessutom som otydlig. Trots att knappen är orange är det många som
inte ser den på grund av att texten på den är liten, se Figur 7 nedan. Deltagarna anser att
”Kundservice” istället borde vara ett av alternativen i huvudmenyn i nederkanten av
applikationen.
”Jag hittade inte knappen, tycker att texten måste vara större på den. Annars vore
det bra med en egen flik på huvudmenyn.” – Person med förvärvad hjärnskada om
Tres applikation

Figur 7: Texten är för liten på den orangea knappen som leder till kundservice hos Tre.
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Många av hemsidorna har en kompletterande länk som heter ”Kontakt” eller ”Kontakta oss”
längst ner i sidfoten, men resultaten från användartesterna tyder på att användarna inte
scrollar igenom hela sidan utan letar främst efter informationen i huvudmenyn och förväntar
sig att hitta informationen där. I Figur 8 nedan visas länken till ”Kontakta oss” samt
telefonnummer som är placerade längst ner i sidfoten.
“Hittade telefonnummer längst ner på hemsidan. Lite konstigt att det inte stod
”Kontakta oss” i undermenyn till Kundservice.” – Person med förvärvad hjärnskada
om Tres hemsida

Figur 8: Operatörerna lägger ofta en länk till ”kontakt” längst ner på hemsidan.

4.2.2.

Få steg till kontaktuppgifterna uppskattas av testdeltagarna

För att hitta kontaktuppgifter till kundtjänst krävs ofta att användaren specificerar sin fråga
alternativt går igenom ett stort antal val i undermenyer. En generell åsikt hos testpersonerna
och referensgruppen är att ju färre steg som krävs, desto bättre är det. Ett klick från
huvudmenyn anses optimalt enligt testpersonerna.
”Kontaktuppgifterna ska finnas tidigt, man ska inte behöva söka i underliggande
sidor.” – Äldre person om Tele2
”Hade gärna haft ”Kontaktuppgifter” som en undermeny till "Kontakta oss"."
– Person från referensgruppen om Telias hemsida
Tre har valt att placera ”Kontakta Kundservice” i undermenyn till ”Kundservice”, precis som
många testpersoner förespråkar, men på grund av att undermenyn har så många alternativ får
deltagarna ändå svårt att hitta länken till kontaktuppgifterna, se Figur 9 nedan. En bidragande
faktor tros vara att länken ”Kontakta Kundservice” ligger i den delen av menyn som har en grå
bakgrund vilket gör att de länkarna inte ser ut att tillhöra undermenyn.
”Det är lite konstigt att det är grått vid "rekommenderat" vilket gör att man inte
riktigt ser att det hänger ihop med undermenyn.” – Person från referensgruppen
om Tres hemsida
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Figur 9: På Tres hemsida hittar deltagarna lätt "Kundservice" i huvudmenyn, men sedan
har deltagarna svårt att hitta kontaktuppgifterna på grund av den stora undermenyn.

Telias huvudmeny får beröm av deltagarna på grund av det tydliga menyvalet ”Kontakta oss”.
Därefter reagerar deltagarna på är att det krävs många klick och val för att slutligen komma
fram till kontaktuppgifterna, se Figur 10 nedan.
”Det finns ju "Kontakta oss" i huvudmenyn, men sedan fick man lov att göra så
många val. Telefonnumret ska finnas direkt under menyn ”Kontakta oss”.”
– Person med dyslexi om Telia

Figur 10: Telias hemsida kräver många steg för att hitta kontaktuppgifter.
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Samtidigt som testpersonerna önskar kortast möjliga väg till kontaktuppgifterna framkommer
det att många har förståelse för att operatörerna vill att kunden ska ha möjlighet att få svar på
sin fråga utan att behöva ringa, chatta eller skicka e-post. Deltagarna konstaterar också att det
finns fördelar med att lösa problemet utan att behöva ta kontakt.
Telenors hemsida är exempel på hur deltagarna önskar att vägen till kontaktuppgifter ska se
ut, se Figur 11 nedan. ”Kontakta oss” står tydligt i huvudmenyn och sedan krävs det enbart ett
klick för att komma till kontaktuppgifterna. Att telefonnumret är förstärkt med stor och fet
text uppskattas också. Telenor har fått genomgående bra omdömen med avseende på hur lätt
det är att hitta och komma i kontakt med kundtjänst.
“Det var lätt, informationen satt på perfekt plats” – Person med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning om Telenors hemsida
“Mycket bra, sällsynt lätt. Upplever att många andra undviker att lägga ut sitt
telefonnummer.” – Äldre person om Telenors hemsida

Figur 11: Telenors hemsida 1 uppskattas då "Kontakta oss" står i huvudmenyn och endast
kräver ett klick för att komma till kontaktuppgifter.

1

Hämtad maj 2015, observera att Telenor har uppdaterat sin hemsida efter att testerna genomfördes.
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Vid test av Hallons hemsida stöter en del testpersoner på utmaningar inledningsvis då det
anses vara svårt att tolka ikonen som döljer huvudmenyn, läs mer i avsnitt 4.5.5 ”Symboler bör
beskrivas med text”. Väl inne i huvudmenyn presenteras ”Jag vill ha hjälp” långt ner i menyn i
grå färg, till skillnad från resten av menyvalen som är i rosa. Den gråa färgen gör att valen ser
inaktiva ut, se Figur 12 nedan.
”Helt okej layoutmässigt förutom att de hade gråat kundtjänst. Förstår inte varför,
det brukar ju betyda att det ej är aktuellt att klicka på dem. ” – Äldre person om
Hallon
”Jag vill ha hjälp är nedsläckt?! Jag blev lurad av att ”Jag vill ha hjälp” var grå” –
Synnedsatt person om Hallon

Figur 12: Menyvalet "Jag vill ha hjälp" är gråat i Hallons huvudmeny, vilket tolkas som att
menyvalet inte är aktuella att klicka på.

Telia och Tele2s applikationer uppskattas av deltagarna, mycket tack vare att
tillvägagångssättet upplevs som mycket logiskt samt att alla möjliga alternativ till
kontaktkanaler presenteras tydligt, seTele2 i Figur 13 nedan. Inledningsvis klickar användaren
på ”Support” i huvudmenyn, sedan presenteras tre alternativ till kontaktvägar där valet i sin
tur leder till bland annat telefonnummer.

Figur 13: Tele2s tre steg till kontaktuppgifter anses vara bra.
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4.2.3.

Telefonnummer, mailadress och chatt bör placeras i mitten av sidan

När testpersonerna hittat sidan där kontaktuppgifterna presenteras är det flera testpersoner
som upplevt att det är svårt att se kontaktuppgifterna. Detta tycks bero på att
kontaktuppgifterna inte alltid är placerade i mitten av hemsidan.
“Om jag skulle välja skulle jag vilja att telefonnumret stod högst upp men det står
nästan alltid längst ner.” – Blind person om Comviqs hemsida
Glocalnets hemsida skapar förvirring på grund av uppdelningen av information i huvudfönstret
samt högra sidofönstret. Figur 14 visar en skärmavbild på sidan där flera testpersoner inte
uppfattar sidofönstret nere till höger med rubriken “Kontakta oss”. En av testpersonerna gav
frustrerat upp efter att ha gått igenom hela sidan utan att hitta kontaktuppgifterna, när
testledaren då påpekade att uppgifterna hela tiden fanns inom synhåll till höger på skärmen
var det obekant. Iakttagelsen påvisar att information som ligger i egna “fält/fönster” utanför
huvudfönstret lätt förbises.

Figur 14:Placeringen av kontaktuppgifter är viktig, Glocalnets placering av telefonnummer
i rutan till höger är svår att hitta.
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Vimlas kontaktuppgifter presenteras i en löpande text där information om varje kanal anges.
Deltagarna reagerar på att det inte går att klicka på e-postadressen eller ”chatt” vilket gör att
processen att skicka ett mail eller hitta chatten blir omständlig.
”Både mailadressen och chatten borde ligga som länkar vid informationen.” – Blind
person om Vimlas hemsida

Figur 15: Deltagarna önskar att det var möjligt att klicka på e-postadressen och på "Chat"
för att enklare komma vidare.

Lycamobile, AllTele och Universal Telecom har alla tydliga rubriker i huvudmenyerna som
leder till kundtjänst. Men de har brister i hur de har placerat kontaktuppgifterna på hemsidan.
Lycamobile har placerat två telefonnummer direkt bredvid varandra vilket gör det svårt att
läsa av telefonnumret, seFigur 16 nedan.

Figur 16: Lycamobile presenterar telefonnummer på ett otydligt sätt.
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AllTele och Universal Telecom har placerat sina kontaktuppgifter på platser som är svåra att
lokalisera samt i liten text, Figur 17 och Figur 18 nedan.

Figur 17: Universal Telecoms länk till telefonkontakt är mycket liten samt placerad längst
ner på sidan.

Figur 18: AllTeles länkar "Chatta med oss" och "Ring oss" bör placeras mer centralt.

Fello är ett exempel på hur informationen har placerats på ett tydligt och lättläst sätt. Det
krävs bara ett klick från huvudmenyn och sedan presenteras uppgifterna mitt på hemsidan,
precis som deltagarna efterfrågar, se Figur 19 nedan. Att länkarna till mail och chatt dessutom
är klickbara samt att de visar öppettiderna höjer intrycket ytterligare.

Figur 19: Fello presenterar kontaktinformationen på ett tydligt sätt med öppettider samt
direktlänkar till de olika kanalerna.
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4.2.4.

Deltagarna anser att kundtjänst via telefon är viktigt

Intervjuer med testpersoner visar att användares breda och varierade behov innebär att de
föredrar olika sätt att ta kontakt med kundtjänst. Vissa målgrupper föredrar skriftlig
kommunikation framför muntlig och vice versa. Under testerna visar det sig att testpersoner
som inte föredrar chatt som kontaktkanal ofta missar länken till just chatten. Vid test av Vimla
var testledaren ofta tvungen att påpeka att chatt och mail är de enda möjliga kontaktvägarna
då många förbisåg den gröna knappen för chatt som dyker upp när en användare scrollar ner
på hemsidan. Då Vimla har begränsade öppettider på sin chatt gör det också att den gröna
chatt-knappen inte alltid visas vilket försvårar möjligheten att hitta information om
kundtjänsten.
”Ja, chattknappen var lätt att hitta när jag visste att jag letade efter den.” – Äldre
person om Vimlas hemsida
Majoriteten av testpersonerna nämner att de saknar telefon som kontaktalternativ i de fall
där endast e-post och chatt erbjuds. Operatörernas olika förutsättningar gör att inte alla har
möjlighet att erbjuda telefon, det förändrar dock inte det faktum att vissa kunder väljer bort
en operatör på grund av att möjligheten till kontakt via telefon inte finns.
”Jag väljer det som passar för stunden. Verkar inte ha telefon, vilket är viktigt att
det finns, för alla svar finns inte alltid online.” – Blind person om Vimlas hemsida
”Viktigast är att det är finns möjlighet till telefonkontakt!” – Person från
referensgruppen om alla operatörer

4.3.

Hitta butik

Av de testade operatörerna är det Telia, Tele2, Telenor och Tre som har fysiska butiker och
därmed funktionen ”Hitta butik” på sin hemsida. Följande problemområden framkom under
användartesterna och behandlas i avsnitten nedan:
•
•
•

Den upplevda tillgängligheten i kartfunktionen är relaterad till datorvana (4.3.1)
Utformning och kategorisering av butikslistor kan förbättras (4.3.2)
Testpersonerna förväntar sig information om butikers öppettider, adress och
kontaktuppgifter (4.3.3)

4.3.1.

Den upplevda tillgängligheten i kartfunktionen är relaterad till datorvana

Det varierar hur enkelt det är för deltagarna att hitta till operatörernas butikssidor. Vissa
testpersoner kommer snabbt in på ”Hitta Butik” medan andra letar länge. Tele2 får kritik då
länken till butiker är en symbol i huvudmenyn som inte alltid är förstärkt med text vilket gör
att flera testpersoner har svårt att hitta till rätt plats.
Många operatörer har även ”Hitta Butik” eller liknande i sidfoten och en generell uppfattning
från testerna är att testpersonens vana att använda sidfot för att hitta länkar är avgörande för
hur lätt eller svårt de tycker att det är att hitta en närliggande butik.
”Det var svårt, man fick hålla på så väldigt länge att leta. Det hade varit så mycket
enklare om det funnits högst upp.” – Person med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning om Telias hemsida
När användaren kommit till ”Hitta butik”-sidan på respektive operatörs hemsida kan
användaren välja mellan att scrolla igenom en lista med butiker eller använda sig av
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kartfunktionen. Tidigare erfarenhet av att manövrera kartor samt generell datorvana har
under testerna upplevts vara en påverkande faktor för upplevelse och användande av
kartfunktioner. Tydligare instruktioner om vad olika funktioner och ikoner innebär kan
underlätta för många ovana användare.
Överlag uppskattar många kartfunktionen och använder sig av sökfunktionen i kartan.
Förbättringspotential finns i att kunna söka på exempelvis ”Sundbyberg” och få upp en
närliggande butik, trots att det inte ligger en specifik butik exakt på sökningen ”Sundbyberg”.
”Konstigt att det kom upp att det inte finns någon i Sundbyberg, de närmaste
butikerna kring Sundbyberg hade kunnat komma upp alla fall.” – Person från
referensgruppen om Telenors hemsida
”Hitta närmaste butik” fungerar inte hos alla operatörer i dagsläget utan enbart rättstavade
sökningar som matchar något i "rullmenyn" fungerar. Lösningen till detta är att ha möjlighet
att välja ”min position” och sedan visa de närliggande butikerna, vilket både Tre och Tele2
erbjuder på sina kartor. ”Min position” eller ”Hitta närmaste butik” uppskattas av de
testpersoner som är medvetna om att möjligheten finns, se exempel i Figur 20.
"Bra att hemsidan kan ”Hitta din plats”, men då måste man veta att symbolen
betyder det, och jag är inte säker på att alla gör det" – Person från
referensgruppen om Tele2s hemsida

Figur 20: På Tres hemsida finns möjligheten att klicka på ”Hitta närmaste butik” vilket är
deltagarna tycker är bra.

Stelacon konstaterar att många testpersoner missar möjligheten att söka i kartan på Telias
hemsida, flertalet testpersoner klickade på ”Sök via karta” istället för att klicka i sökrutan.
Sökrutan skulle behöva förstärkas både kontrastmässigt och med färg, se Figur 21.
”Sökrutan är svår att se, den utmärker sig inte, jag missade den.” – Äldre person
om Telias hemsida
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Figur 21: Sökrutan vid Telias karta missas av många testpersoner.

4.3.2.

Utformning och kategorisering av butikslistor kan förbättras

Som alternativ till kartfunktionen finns listor med butiker och återförsäljare. Vid användning
av lista är det extra viktigt för blinda personer att utformningen är genomtänkt samt att det
finns möjlighet till att söka för att slippa långa uppläsningar, detta tydliggörs I följande
uttalande:
”Nej det var inget bra alls, det funkade inte alls när det bara kommer upp som
karta och inte någon text. Det är ju bra att det finns på kartan men det ska ju
komma upp som text också. Jag kan ju söka i lista A-Ö men då måste jag bläddra
igenom hela listan över hela Sverige men det tar så långt tid, inte alls smidigt med
varken kartan eller listan.” – Blind person om Telias hemsida
Det är inte bara viktigt för blinda att utformningen och kategoriseringen av listan med
butiker/återförsäljare är genomarbetad, samt att möjligheten till att söka i listan finns, detta
påpekar fler testpersoner.

4.3.3.

Testpersonerna förväntar sig information om butikers öppettider, adress
och kontaktuppgifter

När en sökning via kartfunktionen eller listfunktionen är genomförd är det viktigt att relevant
information ges om vald butik/återförsäljare. Den information som testdeltagarna oftast
nämner som viktigt är ordinarie öppettider, avvikande öppettider och adress. Ett fåtal nämner
också kontaktuppgifter direkt till butiken som relevant information. Telenor, Telia och Tele2
uppfyller kravet om öppettider. Telia anger även avvikande öppettider för egna butikerna,
vilket saknas hos Tele2 och Telenor. Tre får i testerna kritik för att det inte visar öppettider.
Det har antagligen skett en viss förvirring mellan Tres egna butiker och återförsäljare, då det
finns öppettider för det tidigare men inte det senare.
”Det står information om öppettider och adress, det är det viktigaste.” – Person
med förvärvad hjärnskada om Telias hemsida
”Adress och telefonnummer får jag men får ingen information om öppettider. Vill
inte åka dit om det inte är öppet.” – Person med dyslexi om Tres hemsida

28 (62)

4.4.

Köpa abonnemang

Vid köp av ett mobilabonnemang förväntas kunden tillgodogöra sig stora mängder
information kring olika abonnemang, tjänster och rabatter. Testpersonerna upplever det som
relativt svårt att få en tydlig överblick över vilka abonnemang som erbjuds. Dessutom finns det
brister i hur abonnemangsinformationen presenteras under processen samt hur den
sammanfattas i det sista steget innan betalning. Följande problemområden framkom under
användartesterna och behandlas i avsnitten nedan:
•
•
•
•
•

Det är viktigt att använda tydliga och informativa begrepp i huvudmenyer (4.4.1)
Tillvägagångsätt i köpprocessen (4.4.2)
Det är viktigt med överskådlig abonnemangsinformation (4.4.3)
Testpersonerna önskar att abonnemangsinformationen ska förklaras ytterligare (4.4.4)
Information och val från tidigare steg bör följa med framåt i processen ända till sista steget
där köpet ska slutföras (4.4.5)

4.4.1.

Vid köp av abonnemang uppskattar testpersonerna begrepp i
huvudmenyn som de kopplar till köp, exempelvis ”Handla”

Precis som när en testperson ska hitta till kundtjänst så är terminologin viktigt vid köp av
abonnemang. Tele2, Telia och Tre använder ordet ”Handla” i huvudmenyn och ger sedan
möjlighet att välja ”Abonnemang”/”Abonnemang utan telefon” i undermenyn, detta upplever
testpersonerna som logiskt, se exempel i Figur 22. Comviq använder ”Abonnemang” i sin
huvudmeny, Telenor använder ”Mobiler & abonnemang”, vilket också stämmer överens med
deltagarnas förväntningar.

Figur 22: Tele2 använder ordet "Handla" i sin huvudmeny och sedan ”Abonnemang utan
telefon” i undermenyn, vilket stämmer överens med deltagarnas förväntningar.

Vimlas ordval ”Beställ” och Halebops ordval ”Shoppen” får viss kritik men med hjälp av
uteslutningsmetoden listar de flesta testpersoner ut var de ska klicka. Hallon och Glocalnet
använder ”Mobiltelefoni” i huvudmenyn vilket för det mesta fungerar bra, två testpersoner
har dock svårt att hitta rätt. En är citerad nedan, och visar på att ordval är viktigt.
”Jag tycker det är dåligt att det inte står "Abonnemang" i översta menyn utan att
man ska gå via "Mobiltelefoni". Känns inte helt självklart.” – Person med
synnedsättning om Glocalnets hemsida
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Lycamobile upplevs ha genomgående problem med terminologin på sin hemsida. Detta har
troligen sin bakgrund i att sidans översättning från engelska till svenska är bristfällig. Märkliga
översättningar ger hemsidan ett oseriöst intryck vilket troligtvis kan få en del kunder att välja
andra alternativ. För att köpa ett abonnemang förväntas användaren klicka på ”Paket”, vilket
inte är ett ord som är konsekvent med vad svenska operatörer använder, se Figur 23 nedan.

Figur 23: För att köpa ett abonnemang hos Lycamobile ska användaren klicka på ”Paket”.

4.4.2.

Testpersonerna upplever att operatörerna gör det svårt att köpa
abonnemang utan mobiltelefon

Operatörerna skiljer sig mellan varandra i hur de har valt att lägga upp tillvägagångssättet för
att köpa ett mobilabonnemang. Några operatörer har valt att lägga ett steg i köpprocessen per
sida. Andra har valt att lägga varje moment lodrätt så att användaren får scrolla sig nedåt
genom varje steg, ett tillvägagångssätt som faller flera testpersoner i smaken. Vimla använder
en lodrät design men använder en ”Nästa”-knapp för att automatiskt scrollas ner till nästa
steg. Hos Vimla stöter användarna ibland på problem när skärmstorleken inte är inställd
optimalt, exempelvis om användaren har förstorat innehållet. Då scrollas inte fönstret
automatiskt ned som det är tänkt och testpersonen märker inte att något har hänt längre ner
på hemsidan.
Vid köp av abonnemang på Telias hemsida kan användaren följa processen tack vare en liten
menyrad som visar vilka steg som är genomförda, vilket steg användaren befinner sig på samt
vilka steg som ligger framför en, se Figur 24 nedan. Detta är något som deltagarna uppskattar.
”Tydligt hur många steg man ska gå igenom. Bra när man inte vill bli
översvämmad av information.” – Person från referensgruppen om Telias hemsida

Figur 24: När man köper ett abonnemang hos Telia vet man vilket steg man befinner sig i
under hela processen.
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Tre har fått mest kritik av alla operatörer när det kommer till att köpa abonnemang. Detta är
till stor del på grund av att testpersonerna upplever att grundläggande knappar är ologiskt
placerade och svåra att se, samt att tillvägagångssätt skiljer sig markant från vad
testpersonerna är vana vid, se Figur 25 nedan.
”Det var svårt, hittade inte att köpa abonnemang utan telefon.” – Person med
synnedsättning om Tres hemsida
Vid köp av abonnemang utan telefon på Tres hemsida klickar testpersonen inledningsvis på
”Handla” och sedan ”Abonnemang”. Väl inne på abonnemangssidan väntar en stor mängd
möjliga val. Om testpersonen väljer ett abonnemang och sedan klickar på ”Nästa” hamnar
testpersonen automatiskt på sidan för att välja mobiltelefon. Bland mobiltelefonerna finns
inget alternativ om att gå vidare utan att köpa till en mobiltelefon.
”De ska inte dölja en massa saker. Det jättelång tid för mig att hitta att jag inte
behöver välja mobil. Jag hade omorganiserat sidan.” – Person med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning om Tres hemsida
Efter mycket letande inser några testpersoner att det finns en liten länk på första sidan, längst
ner, där det står ”Vill du köpa abonnemang utan hårdvara?”. Denna länk är placerad långt
ifrån ”Nästa”-knappen som är placerad högt upp till höger, se Figur 25 nedan. Deltagarna
känner sig lurade och får känslan av att Tre försöker tvinga dem att köpa en telefon. För att
undvika detta bör ”Nästa”-knappen och ”Vill du köpa utan hårdvara?” vara placerade i närhet
av varandra.
”Det tog jättelång tid att hitta "Köp utan hårdvara" knappen. "Nästa" är mycket
större vilket gör att jag känner att de vill lura mig. Sen tycker jag att "Köp utan
hårdvara" är ett konstigt ordval istället för ”Köp utan mobil”.” – Person med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning om Tres hemsida

Figur 25: Tre får skarp kritik på grund av att länken "Köp utan hårdvara?" är svår att hitta.
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0700s köpprocess är bra då de ger en tydlig översikt om vilka steg som ska genomföras. De får
dock samma typ av kritik som Tre på grund av att inte är tillräckligt tydliga med informationen
om att det går att köpa ett abonnemang utan mobiltelefon. Efter att en användare har valt ett
abonnemang hamnar de automatiskt på en sida där val av mobil görs, se Figur 26. För att gå
till nästa sida utan att lägga till en mobil går det att trycka på ”Gå vidare” men detta anses inte
vara självklart. Om knappen förstärks med ”köp utan mobil” eller liknande skulle
köpprocessen bli tydligare och genomgående bra.

Figur 26: Om 0700 förstärker knappen "Gå vidare" med "utan mobil" skulle köpprocessen
vara mycket bra.
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4.4.3.

Det är viktigt med överskådlig abonnemangsinformation

Många testpersoner upplever att det är mycket information att ta in vid köp av ett
mobilabonnemang. En god överblick av abonnemangen underlättar för användaren i
köpprocessen då de får möjlighet att jämföra olika abonnemang.
”Hade varit bra att kunna jämföra olika abonnemang.” – Person från
referensgruppen om Vimlas hemsida
Alla testpersoner är olika och har olika åsikter kring vad en ”god överblick” innebär och det
finns självklart skillnader mellan de olika operatörerna i hur stort utbud de har och detta
spelar också in i hur god överblick de lyckas ge. Halebop och Telias presentation av
abonnemang anser generellt ge en god överblick. Fördelen är att det är möjligt att jämföra
informationen i de olika abonnemangen på ett enkelt sätt, se Figur 27 nedan.
”Det är mycket information att hålla reda på, det är bra att de har en tabell där
man kan jämföra pris och annan information på de olika abonnemangen.”
– Person med synnedsättning om Halebops hemsida

Figur 27: Halebop (vänster) och Telia (höger) får beröm för att de ger en bra överblick över
sina abonnemang vilket ger testpersonen möjlighet att jämföra väsentlig information.

AllTeles presentation av abonnemang upplevs inte som lika enkel som Telia och Halebop. De
röda markeringarna skapar förvirring och ger ett rörigt intryck.

Figur 28: AllTeles översikt över sina abonnemang är inte tillräckligt tydlig.
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4.4.4.

Testpersonerna önskar att abonnemangsinformationen ska förklaras
ytterligare

Testpersonerna är eniga om att det finns viss informationsbrist gällande de val som görs under
inköp av abonnemang. Det är många nya begrepp och koncept som dyker upp som fastpris,
rörligt pris, MB, GB, Surfpott, Tjänster, Telia Wifi etc. Det är viktigt att få dessa begrepp och
koncept förklarade.
Vimlas ”Vad räcker datan till?” uppskattas av deltagarna, informationsrutan beskriver vad
användaren kan göra med en viss mängd GB, se Figur 29. Även Tele2, Tre och Hallon (om än
något dolt), beskriver vad olika mängd data innebär, se Figur 30.
”Bra att det står "Vad räcker datan till?" om man inte har koll på vad 1GB räcker
till.” – Person från referensgruppen om Vimlas hemsida
”Jag uppskattar informationen om vad surfmängden innebär.” – Person med
förvärvad hjärnskada om Tele2s hemsida

Figur 29: "Vad räcker datan till?" på Vimlas hemsida uppskattas av deltagarna.

Figur 30: Tele2 beskriver vad olika datamängder räcker till.
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Önskan om att i mer detalj få information om vad “Fria Samtal” eller “Samtal” innebär
återkommer bland annat för Halebop och Hallon men även andra operatörer. Likaså vad ett
visst antal eller fria SMS och MMS innebär och om det ingår det till utlandet. Nedan anges
citat om oklarheter som dykt upp under testernas gång.
”Jag vill exempelvis veta hur långt samtalet ska kunna vara. Sen skulle jag vilja läsa
information om hur obegränsade SMS och MMS fungerar, det framgår inte, måste
jag gå in och läsa i villkoren då? Det känns otillgängligt. Jag kan inte hitta någon
information. Det kanske är så att de tänker att man ska veta det här? Men om man
inte vet om det då? – Person med dyslexi om Halebops hemsida
Även hos Telia inser testpersonerna när de tittar närmre att det finns en hel del
koncept/begrepp som de inte känner igen, se citat samt se Figur 31 nedan.
"Inte så säker på vad jag får. Vad innebär fri surf för sociala medier? Vad betyder
"Telia Wifi? Många ikoner och lite förklaring." – Person med dyslexi om Telias
hemsida
”Vad Surfpott är borde finnas vid abonnemangen, jag fick lov att gå in på
sökfunktionen för att reda ut vad det var.” – Person med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning om Telias hemsida

Figur 31: Vad innebär "Telia Wifi"? Deltagarna får mycket information som de inte förstår
innebörden av.
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4.4.5.

Information och val från tidigare steg bör följa med framåt i processen ända till sista
steget där köpet ska slutföras

Väl inne i köpprocessen uppskattar deltagarna att alla val och all viktig information följer med
hela vägen och slutligen sammanfattas tydligt i det sista steget innan köpet slutförs. Många
hemsidor skyltar med ”ingen bindningstid” på sina startsidor, men den informationen följer
sällan med in i processen och nämns sällan i sista steget, se Figur 32.
”Om det hade stått bindningstid i det sista steget skulle jag tycka att det kändes
tryggare.” – Person med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning om Comviqs
hemsida

Figur 32: Sammanfattningen på Telias hemsida saknar mycket relevant information såsom
bindningstid, uppsägningstid och information om samtal, SMS och MMS.

Månadskostnad och surfmängd är operatörerna bättre på att informera om hela vägen, men
bindningstid, uppsägningstid samt information om samtal, SMS och MMS är mindre vanligt att
de presenterar när köpet ska slutföras.
”Det stod fria samtal och SMS på första sidan. Så det hade jag koll på. Men det
stod inte i sammanfattningen.” – Person med förvärvad hjärnskada om Telias
hemsida
Tele2 är ett bra exempel på hur informationen följer med hela vägen från start till slut. Under
processen uppdateras den gröna ramen högst upp med de val som görs, se Figur 33. Slutligen
summeras informationen om samtal, SMS & MMS, bindningstid, nya numret och
månadskostnad.

Figur 33: Tele2 sammanfattar all relevant information om vad abonnemanget innehåller i
sista steget.
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4.5.

Hantera abonnemang via ”Mina sidor” på hemsida och i applikation

Under testmomentet där ”Mina sidor” skulle testas fick deltagarna inledningsvis logga in på
”Mina sidor”. Sedan fick de ta reda på saldo/förbrukning, hitta den senaste fakturan samt hitta
information om hur man avslutar ett abonnemang. Följande resultat framkom under
användartesterna och behandlas i avsnitten nedan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Det är viktigt att det är lätt att hitta applikationerna i applikationsbutiken (4.5.1)
Att hitta mina sidor och logga in upplevs enkelt (4.5.2)
Dolda menyer försvårar användningen enligt testpersonerna (4.5.3)
Svaga kontraster är problematiskt för flera målgrupper (4.5.4)
Symboler bör beskrivas med text (4.5.5)
Det finns förbättringspotential i hur saldo presenteras grafiskt (4.5.6)
Fakturan ska gå att se direkt på hemsidan och i applikationen (4.5.7)
Information om uppsägning av abonnemang är mycket svårt att hitta (4.5.8)

Telenor har fått bra omdömen på sin hemsida när det gäller att hantera ett abonnemang tack
vare en tydlig ”mina sidor”-meny där testpersonerna enkelt hittade vad de sökte. Telia har fått
mest kritik på grund av att majoriteten av testpersonerna hade svårt att hitta in till all
information som finns på ”Mina sidor”.
De testade applikationerna har överlag fått goda omdömen i de flesta momenten.
Applikationerna upplevs som enkla och avskalade med mindre information vilket underlättar
användningen. Trots att applikationerna har fått bättre omdömen och anses vara lättare att
använda än hemsidorna, föredrar de flesta av deltagarna ändå att använda hemsidorna över
applikationerna. Detta kan ha sin förklaring i att mer information finns tillgänglig på
hemsidorna än i applikationerna.

4.5.1.

Det är viktigt att det är lätt att hitta applikationerna i applikationsbutiken

Sju av de utvalda operatörerna har applikationer som kunderna kan ladda ner till sin
smarttelefon från exempelvis AppStore eller Google Play. I applikationen kan de logga in och
får på så sätt information om bland annat förbrukning och fakturor. För att kunna använda
applikationerna måste användaren inledningsvis ladda ner applikationen vilket kan innebära
problem då applikationsbutikerna innehåller stora mängder information och kan upplevas
som röriga. Inför användartesterna laddade Stelacon ner de olika applikationerna och gjorde
en expertbedömning av hur enkelt eller svårt det var att hitta och ladda ner dessa.
En sökning på ”Telia”, ”Tele2” eller ”Telenor” resulterar i många sökresultat i
applikationsbutikerna då de har flera applikationer för olika ändamål. Vid många sökresultat
är det viktigt att de olika applikationernas syfte är tydligt genom exempelvis beskrivande
namn. De fyra största operatörerna har döpt sina applikationer till ”Mitt Telia”, ”Mitt Tele2”,
”Mitt Telenor” samt ”Mitt3” vilket tydligt indikerar att användaren får information om sitt
abonnemang i applikationen. Halebops och Comviqs applikationer heter endast ”Comviq” och
”Halebop” vilket inte hjälper användaren att förstå syftet med applikationen. AllTeles
applikation heter ”AllTele Mina Sidor” vilket Stelacons testare anser är det tydligaste namnet.
Vid sökning på de olika operatörerna i applikationsbutikerna så är det applikationerna för
kontroll av abonnemanget som kommer på första plats, med undantag för Telenor där ”Mitt
Telenor” hamnar som andra sökresultat. För att hitta Tres applikation måste användaren söka
på ”tre”, sökningar på ”3” resulterar istället i olika spelapplikationer.
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4.5.2.

Att hitta mina sidor och logga in upplevs enkelt

Att hitta menyvalet till ”Mina sidor” är enkelt på de flesta av operatörernas hemsidor.
Samtliga hemsidor har placerat länken till mina sidor i huvudmenyn högst upp till höger vilket
stämmer överens med deltagarnas förväntningar.
Även inloggningsprocessen är enkel hos alla operatörers hemsidor och applikationer. På
hemsidorna använder de flesta sig av inloggningsfönster som lägger sig över sidan och vissa
lägger inloggningsfönstret på en ny sida, båda upplevs vara lika enkla att använda.
”Det var enkelt, det fungerade bra, tror de flesta fattar.” – Person med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning om Telias hemsida
I operatörernas applikationer anses inloggningen ännu enklare. Detta beror på att
inloggningssidan presenteras direkt när testpersonen öppnar applikationen. Möjligheten att
spara lösenordet uppskattas också. Se exempel på inloggningssidor i Figur 34.
”Pluspoäng för att man kan spara lösenordet!” – Person med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning om Halebops applikation

Figur 34: Att logga in är enkelt på alla operatörernas applikationer. Från vänster: Comviq,
Telenor och Telia.

4.5.3.

Dolda menyer försvårar användningen enligt testpersonerna

Väl inloggade på ”Mina sidor” stöter deltagarna på olika typer av menystrukturer vilket i sin
tur leder till olika utmaningar. Överlag föredrar deltagarna när menyn är synlig och gärna
vågrät som en klassisk toppmeny eller lodrät som på Comviqs hemsida, se Figur 35 nedan.
Comviq har fått goda omdömen på ”Mina sidor” tack vare den enkla designen, tydliga lodräta
menyn i vänsterkanten samt att all information som förväntas finnas på sidan är tillgänglig och
lätt att hitta direkt från startsidan efter inloggning.
”Lättöverskådligt! Allting står direkt på startsidan!” – Person med förvärvad
hjärnskada om Comviq
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Figur 35: Comviqs lodräta meny uppskattas av deltagarna. Dessutom uppsakattar
testpersonerna att information om abonnemang samt att det finns infrmation om faktura
på startsidan.

Tele2 använder en dold lodrät meny i den orangea rutan, se Figur 36 nedan. Menyn är svår att
urskilja från den orangea bakgrunden vilket drar ner helhetsomdömet för hemsidan. En
förstärkning av den dolda menyns synlighet eller en förändring av menystruktur från en dold
meny till en synlig kan göra stor skillnad för användaren.
”Saknar en tydligare huvudmeny för "Mitt tele2". Den är en rullmeny just nu som
dessutom är svår att se för den försvinner i det orangea. Rubriker som faktura och
förbrukning borde snarare ligga i sidled för att få översikt direkt. " – Person med
förvärvad hjärnskada om Tele2s hemsida

Figur 36: ”Mitt Tele2 Meny” är svår för deltagarna att se. Istället för en dold lodrät
rullmeny föredrar deltagarna en synlig lodrät/vågrät meny.
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Operatörernas applikationer innehåller tre olika typer av menystrukturer. Halebop och Tre
använder sig av en horisontell meny i nederkant, Telia och Tele2 har en dold lodrät meny som
kommer fram när användaren klickar på menysymbolen uppe i vänster hörn. Telenor
använder en egen menystruktur i form av ett rutnät av 2x3 rutor. Menyn uppskattas av
deltagarna då den är lätt att tyda och har tydliga alternativ. Se samtliga menystrukturer i Figur
37 nedan.

Figur 37: Till vänster: Tre använder meny i nederkant. Mitten: Telia använder en lodrät
meny som döljs bakom menyknappen uppe till vänster. Höger: Telenor använder en
menystruktur med 2x3 rutor.

4.5.4.

Svaga kontraster är problematiskt för flera målgrupper

Halebop får överlag kritik för sin applikation på grund av svaga kontraster, färgval, storlek på
text samt ordval i menyer. Bristerna gör att många testpersoner har svårt att läsa menyn
överhuvudtaget.
”Alldeles för svag kontrast och liten teckenstorlek.” – Person med synnedsättning
om Halebops applikation
Den tunna vita texten på den ljusgrå bakgrunden gör det väldigt svårt för deltagarna att läsa.
Halebop vänder sig till en ung målgrupp vilket de också anpassat språket efter, exempelvis
menyvalet ”Håll koll” som leder till faktura. Testpersonerna upplever språket som svårt att
förstå, symbolerna hjälper dock till och gör det lättare att förstå vad alternativen innebär, men
deltagarna önskar ändå ett annat språkval. De flesta problemområdena går att identifiera i
applikationens huvudmeny, se Figur 38 nedan.
”Menyn är omöjlig att se, helt omöjlig, och vilka konstiga ordval." – Äldre person
om Halebops applikation

Figur 38: Halebops meny har liten text, svaga kontraster samt svåra ordval.
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Tre får kritik för att både hemsida och applikation är ostrukturerade och framförallt för att de
använder liten text med svaga kontraster i sina menyer se Figur 39 och Figur 40. Menyvalen
”Statistik” och ”Utforska” i applikationen upplevs dessutom som onödiga och hade kunnat
utnyttjas till annan information som exempelvis kundtjänst som just nu upplevs vara ologiskt
placerad.
”Hade önskat mer struktur och tydlighet, större text och ikoner.” – Person med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning om Tres applikation

Figur 39: Tres meny i applikationen har liten text med dåliga konstraster.

”Dåliga färger på "Mitt3" menyn. Den hade kunnat vara lite starkare, lite
synligare.” – Döv person om Tres hemsida

Figur 40: Tres hemsida har också liten text med dåliga kontraster.

4.5.5.

Symboler bör beskrivas med text

En generell uppfattning från genomförda tester är att betydelsen av ikoner och symboler är
långt ifrån självklart för alla, speciellt inte för de äldre. Vissa testpersoner uppfattar inte att
ikonerna är klickbara.
"Symbolen är inte självklar för en gammal tant." – Äldre person om Hallons
hemsida
Hallon har fått mycket kritik för sin hemsida, till stor del på grund av valet att använda ikoner i
huvudmenyn. Under studiens gång har Hallon uppdaterat sin hemsida, där vissa förändringar
gett negativa konsekvenser för användarna. Hallon har ändrat designen på huvudmenyn från
en synlig horisontell huvudmeny till en dold lodrät meny som döljs bakom en symbol med tre
vågräta streck, en såkallad ”hamburgermeny”-symbol, se Figur 41 nedan.
”Inte helt enkelt att hitta till kundtjänst. Fanns ingen naturlig knapp att trycka på!”
– Person från referensgruppen om Hallons hemsida

Figur 41: Hallons huvudmeny döljs bakom en hamburgermeny som för många
testpersoner är svår att förstå.
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Hamburgermenyn är en välanvänd symbol i mobilapplikationer men det finns testpersoner
som inte uppfattar den på grund av att de inte är bekanta med dess betydelse. Tele2s
applikation har också fått kritik för sin meny-knapp av de testpersoner som har mindre
datorvana. Telia har löst problemet genom att förstärka sin menyknapp med ”MENY” vilket är
ett bra exempel på en enkel förändring som hjälper många, se Figur 42.
”Borde stå "Logga in" vid gubben” – Person med dyslexi om Hallons hemsida

Figur 42: Till skillnad från Tele2 har Telia förstärkt sin menyknapp med "MENY".

Även Tre och Tele2 använder ikoner på sin hemsida i huvudmenyn för ”Mitt 3”, ”Mitt Tele2”,
”Kundvagn”, ”Hitta butik” och ”Sök”. Beroende på fönstrets storlek kompletteras ikonerna på
Tele2s hemsida med text vilket visar sig vara viktigt för användarna för att vara säkra på vad
ikonerna innebär. Både Tre och Tele2 bör komplettera sina ikoner med text i huvudmenyn vid
alla visningslägen, se Figur 43 och Figur 44.
”Informationen var okej. Men generellt så är det svårt att veta vad alla ikoner
betyder på hemsidan. Borde skriva text istället.” – Person med förvärvad
hjärnskada om Tele2s hemsida
”Skulle kunna komplettera symbolen med text. Bättre att vara för tydlig än
otydlig.” – Person med synnedsättning om Tres hemsida

Figur 43: Tre bör komplettera sina symboler med text.

Figur 44: Symbolerna på Tele2s hemsida kompletteras med text vid bredare
webbläsarfönster.
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Telenors applikation har två symboler som deltagarna upplever svåra att förstå. Inledningsvis
stämmer inte tillbakaknappens utseende överens med vad deltagarna förväntar sig. Istället för
en klassisk tillbaka-pil uppe i vänster hörn använder Telenor en knapp som efterliknar deras
huvudmeny, se Figur 45 nedan. Knappen är dessutom placerad i mitten längst ner på sidan
vilket inte är en placering som deltagarna känner igen.
”Nu letar jag efter en tillbaka-pil uppe i vänstra hörnan, där den brukar finnas, men
någon sådan hittar jag inte.” – Äldre person om Telenors applikation
”Bakåtknappen är inte igenkännbar.” – Äldre person om Telenors applikation
Likaså symbolen för kundtjänst är svår för deltagarna att känna igen. Deltagarna förväntar sig
att hitta kundtjänst i huvudmenyn där de hittar allt annat i applikationen. Telenor har istället
placerat en symbol för kundtjänst i form av en tjej nere i vänstra hörnet. Symbolen behöver
förstärkas med text i anknytning till figuren för att fler ska ha möjlighet att hitta till
kundtjänsten, se Figur 45 nedan.
"Svårt att förstå att den lilla flickan är kundtjänst. Omöjligt att veta! Skriv
kundtjänst bakom henne eller något." – Äldre person om Telenors applikation
”Det var inte jätteenkelt att förstå att damen i hörnan svarar på frågorna.” –
Person från referensgruppen om Telenors applikation

Figur 45: Telenors "tillbakaknapp" och ”kundservice”-symbol är svåra att känna igen.

4.5.6.

Det finns förbättringspotential i hur saldo presenteras grafiskt

På de flesta av operatörernas hemsidor samt i alla applikationer presenteras
saldo/förbrukning på startsidan som användaren hamnar på direkt efter inloggning. Detta
anses vara mycket bra och enkelt för användaren.
”Huvudmenyn är tydlig och har bra färger. Hittar saldo direkt, inga problem.” –
Person med synnedsättning om Telenors applikation
På Telias hemsida måste användaren först välja vilket abonnemang som denne vill titta
närmare på, vilket har ställt till med problem för många testpersoner. För att komma till
saldo/förbrukning måste testpersonen klicka på ”Abonnemang” i ”Mina sidor”-menyn, och
sedan på det aktuella abonnemanget som heter ”Telia Mobil Rörlig”, se Figur 46.
Testpersonerna hade överlag svårt att förstå att de skulle klicka på ”Telia Mobil Rörlig” för att
få reda på ytterligare information som förbrukning/saldo. Viss förklaring till detta kan vara att
deltagarna inte vet att ”Telia Mobil Rörlig” är namnet på abonnemanget. En knapp eller
informationstext som säger att användaren ska klicka på abonnemanget för att få mer
information skulle underlätta för många.
”Svårt att vet att man ska trycka på abonnemanget men bra att det markeras när
man drar musen över, då förstod man att man kunde klicka, men ändå svårt. Vill
ha text som: "klicka här för att se mer information om ditt abonnemang osv”.” –
Döv person om Telias hemsida
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Figur 46: Testdeltagarna önskar en text som beskriver att de ska klicka på abonnemanget
för att få mer information om förbrukning etc.

Vidare är det viktigt att information om saldo/förbrukning inte bara presenteras på ett snyggt,
enkelt och avskalat sätt utan det är minst lika viktigt med tydligt förklarad information och
begrepp. Avancerad design gör det inte nödvändigtvis lättare utan kan snarare göra att vissa
representationer tolkas som bilder istället för information.
Den grafiska representationen av förbrukning/saldo på Telias hemsida uppskattas av
testpersonerna. Testpersonerna tycker att förbrukningen presenteras snyggt grafiskt och att
informationen är lätt att förstå. Det är positivt att det både står hur mycket man har kvar av
sin surfmängd samt när det fylls på med ny surfmängd.
”Mycket överskådligt med symboler och färgval” – Person med förvärvad
hjärnskada om Telias hemsida

Figur 47: Telias grafiska presentation av förbrukning/saldo är ett gott exempel för hur
informationen presenteras på ett enkelt sätt.
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Telias applikation får däremot viss kritik för texten inuti den rosa cirkeln. Texten ”Kvar” anses
vara för tunn vilket gör det svårt att se vad ”0,19” står för. Även Tele2 får kritik för texten i sin
applikation. Texten ”använt”, ”ringt”, ”skickat” inuti cirklarna anses vara för liten vilket gör att
det blir svårt för vissa testpersoner att ta del av informationen, se Figur 48 nedan.

Figur 48: Texten inuti cirklarna i Telias och tele2s applikationer anses vara för tunn
respektive för liten.

Comviq däremot får beröm för tydliga siffror och bokstäver, för att bli ännu bättre önskar
deltagarna att överskriften skulle vara ”Saldo” istället för namnet på abonnemanget, i detta
fall ”Fastpris mini”.

Figur 49: Presentation av saldo i Comviqs applikation.
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Tre får blandade recensioner för den grafiska presentationen av saldo både på hemsidan och i
applikationen. Testpersonerna har svårt att förstå vad informationen i cirklarna står för.
Testledaren observerar att få testpersoner läser rubriken ”Användande i augusti” vilket gör att
deltagarna blir förvirrade angående om cirklarna handlar om hur mycket surf de har använt,
eller hur mycket de har kvar. Flera testpersoner misstar cirklarna för att vara en bild, se Figur
50.
”Konstiga cirklar, små är de också.” – Person från referensgruppen om Tres
applikation
”Väl i cirklarna är det svårt att veta vad det faktiskt innebär med ”3 SMS/MMS, 0
kr”. Samma gällande surf. De behöver lägga till några ord som "49 MB använt av
50" eller ”49 MB kvar.” – Blind person om Tres hemsida

Figur 50: Tres grafiska representation av saldo/förbrukning saknar vissa viktiga detaljer
som deltagarna önskar. Till vänster: hemsida. Till höger: applikation.

Både Vimla och Hallons hemsidor får bättre utlåtanden än Tre angående den grafiska
presentationen av saldo/förbrukning, men även hos Hallon och Vimla råder viss förvirring
angående vad informationen faktiskt representerar. Vimlas problematik beskrivs av citatet
nedan.
”Hittar dit direkt med det är otydligt att det står "vald mängd 2 GB, 22,94 GB kvar"
Vad betyder det? Kan det vara så att surfen sparas från tidigare månad? Den
informationen saknas i alla fall." – Person med synnedsättning om Vimlas hemsida
På Hallons hemsida är deltagarna förvirrade angående om ”samtal” och ”SMS/MMS”
representerar hur många samtal och SMS/MMS som man har använt, eller hur många samtal
och SMS/MMS man har kvar. På sista raden presenteras det tydligt ”12,64 GB av 22 GB data
kvar”, samma tydlighet önskas gällande samtal och SMS/MMS.

Figur 51: Deltagarna tycker att informationen presenteras på ett snyggt sätt, men önskar
att informationen gällande samtal och SMS/MMS presenteras lika tydligt som ”Data”.
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4.5.7.

Fakturan ska gå att se direkt på hemsidan och i applikationen

”Fakturor” är ett tydligt alternativ i ”Mina sidor”-menyn inne på de flesta av operatörernas
hemsidor och applikationer. Detta göra att majoriteten av deltagarna tycker att det är enkelt
att hitta information om den senaste fakturan. Deltagarna uppskattar också när det går att
ladda ner en detaljspecifikation samt faktura i PDF direkt från hemsidan och applikationen.
”Man vill kunna se fakturan i sin helhet direkt. Inte behöva logga in via Klarna för
att se faktura. Onödiga omvägar när man ändå är inloggad.” – Person med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning om Vimlas hemsida.
För Hallon och Vimlas hemsidor blev omdömet något sämre gällande att hitta faktura. Detta är
främst på grund av att Hallon och Vimla kallar sina fakturor för ”Detaljspecifikation” respektive
”Betalningar”, se Figur 52 och Figur 53. Detta beror delvis på att Hallon inte använder sig av
faktura utan fungerar istället som en prenumeration där en summa dras varje månad från
kontokortet. Oavsett gör ordvalet att deltagarna har svårt att hitta vad de söker.
”Betalningar" är ett dåligt ordval. Faktura är bättre eller räkning. Texten ska vara
enkel, tydlig och konsekvent.” – Person med synnedsättning om Vimlas hemsida

Figur 52: På Vimlas hemsida måste man gå via Klarna för att titta på sin faktura.

Figur 53: "Detaljspecifikation" på Hallons hemsida är inte ett ord som deltagarna
förknippar med faktura.
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4.5.8.

Information om uppsägning av abonnemang är mycket svårt att hitta

Att hitta information om hur man avslutar ett abonnemang är överlag svårt på de flesta av
operatörernas hemsidor. På Telias hemsida letade många av testpersonerna inledningsvis
under fliken ”Abonnemang” där de hittade ”Ändra abonnemang”, dock hittar de inte hur
abonnemanget avslutas. Detta händelseförlopp är återkommande hos flera operatörer. Även
om det ibland är så att informationen faktiskt finns under ”Ändra abonnemang” är den svår
att lokalisera.
”Svårt, hittar inte informationen där jag förväntar mig att den ska finnas, dvs.
under ”Ändra mitt abonnemang”” – Person med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning om Tele2s hemsida
”Avsluta ska man inte behöva leta mer efter än något annat, det ska inte gömmas
eller vara långa sökvägar dit.” – Person med dyslexi om Telenors hemsida
Vimla är den enda operatören som inte får kritik för att det är svårt att hitta hur man avslutar
sitt abonnemang. Hos Vimla är vägen till att avsluta ett abonnemang väldigt kort och enkel
och det uppskattas av testpersonerna. Till skillnad från de andra operatörerna så kan en kund
hos Vimla avsluta sitt abonnemang direkt på hemsidan, hos de andra operatörerna krävs ett
telefonsamtal till kundtjänst för att avsluta abonnemanget. Viss kritik framförs ändå då det
bara krävs ett klick för att avsluta ett abonnemang hos Vimla. En varning som säger ”Vill du
verkligen avsluta?” skulle göra att en kund inte råkar avsluta abonnemanget.
”Nästan för enkelt, tryckte för fort på ”Avsluta”. Jag trodde att jag skulle få en
extra fråga, om man verkligen vill avsluta!” – Person med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning om Vimlas hemsida
Eftersom många hade problem med att hitta hur man avslutar sitt abonnemang gick de istället
vidare till att använda sökfunktionen, men den gav inte heller alltid önskade resultat. Hos Telia
kommer valet att avsluta abonnemang upp som femte alternativ vid en sökning på ”Avsluta
abonnemang”. Rubriken heter ”Om mitt Telia – om – privat – telia.se” och texten under säger
att man lättast avslutar sitt abonnemang genom att ringa Telia. Klickar man däremot på
länken kommer man inte till information om hur man avslutar sitt abonnemang som man
förväntar sig, se Figur 54 nedan.

Figur 54: Vid sök på "Avsluta abonnemang" på Telias hemsida handlar resultaten om att
beställa tv & bredband.
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Det visar sig att det är vanligt att sökmotorerna inte ger det resultat man förväntar sig. Därför
testades alla sökmotorer genom att söka på ”Avsluta abonnemang” rättstavat och ”Avsluta
abbonemang” felstavat. Det tidigare för att se om ett godtagbart alternativ kommer upp och
det senare för att se om sökmotorn klarar av en vanlig felstavning. Den rättstavade sökningen
på Tele2, Telenor, Tre och Vimla ger goda resultat som leder direkt till önskad information,
men felstavat klarade de inte. Hallon har ingen sökmotor på startsidan men har en sökmotor
på sidan för kundservice. Därifrån går det bra att söka både rättstavat och felstavat och få upp
ett resultat högst upp som leder till rätt information. Även Halebops sökmotor klarar av
uppgifterna. Den rättstavade sökningen på Comviq ledde till två resultat, varav inget ledde till
rätt information eller plats. Felstavningen gav inga resultat alls. Glocalnet gav inga resultat
varken när sökningen var rättstavad eller felstavad.

Tabell 3: Tabellen beskriver om en rättstavad respektive felstavad sökning ger resultat i
sökmotorerna.
Operatör

Relevant sökresultat

Felstavningskompatibel

Telia

Nej

Ja

Tele2

Ja

Nej

Telenor

Ja

Nej

Tre

Ja

Ja

Halebop

Ja

Ja

Comviq

Nej

Nej

Vimla

Ja

Nej

Glocalnet

Nej

Nej

Hallon

Ja

Ja

4.6.

Personer som navigerar med skärmläsare

Testpersoner som navigerar med skärmläsare stöter på specifika problem kopplat till
hjälpmedlet. Resultaten för personer som navigerar med skärmläsare presenteras nedan för
att kunna tydligt förstärka de brister som hemsidorna och applikationerna har kopplat till
skärmläsare och talsyntes. Följande problemområden framkom under användartesterna och
behandlas i avsnitten nedan:
•
•
•
•
•
•

Lämpliga namn på menyval underlättar (4.6.1)
Namnge knappar, länkar och bilder (4.6.2)
Knappar och länkar är inte alltid klickbara (4.6.3)
Skrivfält ska namnges samt läsas upp (4.6.4)
Problematiskt med tabeller (4.6.5)
VoiceOver i applikationerna fungerar överlag bra (4.6.6)

Blinda användare navigerar med hjälp av en skärmläsare i kombination med talsyntes eller
punktskriftsskärm. Deltagarna i studien har använt den mjukvara som de känt sig bekväma i
att använda. Majoriteten av deltagarna har använt en av de två ledande mjukvarorna JAWS
eller VoiceOver i kombination med talsyntes. En testperson använde Zoom Text med
talsyntes. Detta innebär att vissa hemsidor och moment har testats med bara JAWS eller bara
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med VoiceOver. Detta ska dock inte påverka resultatet då skärmläsarprogrammen är
beroende av samma typ av kodning på hemsidorna.
Även om deltagarna har använt sitt föredragna hjälpmedel så har deltagarnas datorvana varit
varierad vilket gör att vissa operatörers hemsidor fått mer konkret feedback kopplad till
hjälpmedel än andra. Resultaten presenteras därför efter allmänna problemområden med
vissa operatörsspecifika exempel.

4.6.1.

Lämpliga namn på menyval underlättar

En person som använder skärmläsare kan på olika sätt gå igenom sidans alla rubriker och
länkar. Med JAWS kan användaren använda ett kortkommando för att ta fram en lista där alla
länkar är listade. Användaren kan då söka igenom länklistan efter förväntade rubriker och
underrubriker såsom ”Kontakt” eller Kundtjänst”. Om inga sökningar ger önskat resultat kan
användaren istället gå igenom alla länkar en efter en, vilket kan vara väldigt många på en
teleoperatörs hemsida. Detta innebär att det är mycket viktigt att operatörerna använder ett
konsekvent och välkänt språk för olika menyval, inte minst för att komma i kontakt med
kundtjänst. Testpersoner som använder skärmläsare önskar precis som testpersoner som inte
använder skärmläsare, att kontaktuppgifterna finns på startsidan. Om ett lämpligt val finns
redan på startsidans länklista förkortas tiden för genomförandet.
”Länken ska gärna heta "Kontakta oss" och ligga på första sidan” – Blind person
om Tres hemsida
Comviq och Tele2s hemsidor fungerar bra med JAWS då de har namngett sina menyer och
länkar på ett bra sätt. När testpersonen söker igenom länklistan finns ”kontakt” och de har
dessutom telefonnumret lätt tillgängligt för skärmläsaren.
”Jag tog fram länklistan, sökte på ”K” och hittade ”Kontakt”. Enkelt, bra
information, tydligt. Telefonnumret stod föredömligt.” – Blind person om Comviqs
hemsida

4.6.2.

Namnge knappar, länkar och bilder

Ett återkommande problem är att knappar och bilder inte är döpta efter dess funktion,
exempelvis heter Sök-knappen på Halebops sida ”A-button”, detta innebär att användaren
inte vet vad knappen innebär och kommer förmodligen inte kunna gissa sig till innebörden av
knappen heller.
”Radera-knappen och Sök-knappen heter ”L-button” respektive ”A-button”. Vilket
är ganska svårt att koppla till vad de betyder ("radera" och "sök").” – Blind person
om Halebops hemsida
”Det går inte att logga in eftersom att knapparna "Logga in" och ”Skapa konto”
inte är döpta till något. Skärmläsaren säger bara "knapp". Sedan när man ska
logga in säger den bara "Telefonnummer" man förstår inte att det är
användarnamn.” – Blind person om Telias applikation
Det är heller inte helt ovanligt att text och information ligger inbäddad i en bild istället för
ovanpå bilden vilket gör att informationen inte blir läsbar för skärmläsaren. För att en blind
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person ska veta vad bilder, med eller utan text ovanpå, föreställer och förmedlar måste
bilderna kompletteras med alt-text 2.
”Jag tycker att Telia måste ha mindre länkar på sin sida och att det alltid ska finnas
alt-text i samband med bilder, för bilder kan inte JAWS läsa av.” – Blind person om
Telias hemsida

4.6.3.

Knappar och länkar är inte alltid klickbara

Ett problem som de blinda deltagarna stöter på med jämna mellanrum är att länkar och
knappar inte är klickbara. Detta gör att deltagarna kan hitta till rätt länk, men ändå inte
komma vidare till nästa steg.
”Informationen är lätt att hitta. Men att starta chatten är inte lika lätt. Chatten är
inte en länk så den kommer inte upp i JAWS, jag kan inte komma vidare.” – Blind
person om Vimlas hemsida
Problemet med länkar som inte är klickbara har uppstått på flertalet av operatörernas
hemsidor bland andra hos Telia, Vimla, Glocalnet och Hallon. Vid test på Hallons hemsida har
testledaren tillsammans med testpersonen noterat att ”Mobiltelefoni”, ”Mobilt bredband”,
”Om Hallon”, ”Jag vill ha hjälp” och ”Jag vill veta mer” är inte klickbara länkar.
”Jag söker efter kundtjänst, kundservice med mera i länklistan. Det finns inga
länkar till kundtjänst där. Jag hamnar sedan i menyn, jag klickar på ”jag vill ha
hjälp” men det händer inget, det är ingen länk som funkar med JAWS.” – Blind
person om Hallons hemsida
Vid test av Vimlas hemsida klickade testpersonen inledningsvis på ”Beställ” och kom då in på
sidan där man kan köpa abonnemang. Sedan fungerade inte länken ”Nästa” vilket gjorde
abonnemangsköpet omöjligt, se Figur 55 nedan. Liknande händelseförlopp skedde på Telias
hemsida, se citat nedan.
”När jag ska välja abonnemang så går det inte att klicka in sig på "välj".
Väljknappen är inte klickbar.” – Blind person om Telias hemsida

Figur 55: På Vimlas hemsida kan deltagarna inte köpa ett abonnemang eftersom "Nästa"knappen inte är klickbar med JAWS.

2

Alternativ text finns för att ge en kort beskrivning av bilden så att även den som inte kan se bilden får den väsentliga informationen från den.
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4.6.4.

Skrivfält ska namnges samt läsas upp

Vid användning av skrivfält, exempelvis när inloggningsuppgifter ska skrivas in eller en sökning
ska göras, är det en förutsättning att textfältet är döpt till ”skrivläge” samt att det är angett
vad som ska skrivas in, exempelvis ”Skrivläge, sökfält” eller ”Skrivläge, användarnamn”. Detta
är något som är problematiskt på flera av operatörernas hemsidor, bland annat på Telias och
Glocalnets hemsidor.
”Går via sökfunktionen, men talsyntesen läser inte upp att där finns ett skrivfält,
men jag ser det på punktdisplayen.” – Blind person om Telias hemsida
”Sökrutan är inte en angiven redigeringsruta. Då vet man inte vad det är. När man
skriver i den så läses inte det heller upp.” – Blind person om Glocalnets hemsida
Vid inloggning på ”Mitt Tele2” är varje fält är tydligt kodat med ”skrivläge, användarnamn”
och ”skrivläge, lösenord”. Detta gör att användaren kan tabba sig genom inloggningen på ett
enkelt sätt.
När användaren skrivit in sitt användarnamn eller sökord i ett textfält ska texten sedan
upprepas av talsyntesen för att användaren ska veta vad som skrivits in, även detta saknas på
många av operatörernas hemsidor.
”Lätt att hitta supportknappen. Men när hon skriver frågan läses den inte upp
(upprepas), vilket den ska.” – Blind person om Halebops hemsida

4.6.5.

Problematiskt med tabeller

Tabeller är inte alltid bra för en person som använder skärmläsare med talsyntes.
Skärmläsaren läser en tabell radvis från vänster till höger vilket gör att det blir svårt att veta
vilka värden som är kopplade till vilken rubrik. Tabeller används ofta för att spalta upp
information, en seende person märker inte att uppgifterna ligger i en tabell, men en person
som använder skärmläsare får en utmaning att tolka informationen. Om informationen istället
ligger i en tabell med endast en kolumn blir det lättare för användaren att koppla ihop innehåll
med rubrik.
”JAWS läser vänster till höger vilket gör att tabeller blir svåra att läsa igenom.” –
Blind person om Comviqs hemsida
”Bra när information ligger i en kolumn och inte flera. Då blir informationen lättare
att läsa.” – Blind person om Tres hemsida

Figur 56: Hallon har lagt fakturorna i en tabell vilket kan vara svårt att tolka då
skärmläsare läser en rad i taget för vänster till höger.

52 (62)

4.6.6.

VoiceOver i applikationerna fungerar överlag bra

Applikationstesterna genomfördes på en iPhone 6s med inbyggd VoiceOver med talsyntes.
Applikationerna har överlag varit enkla för deltagarna att använda. Att logga in går mycket
enkelt på alla applikationer förutom på Telias där knapparna ”Logga in” och ”Skapa konto”
inte är döpta till något annat än ”Knapp”.
Vid kontroll av saldo som är presenterat grafiskt är det viktigt att bilderna och figurerna är
döpta efter innehållet. Exempelvis läser inte talsyntesen upp de tre cirklarna som anger hur
mycket man har använt i Tele2s applikation, se Figur 57 nedan.

Figur 57: Informationen inuti cirklarna läses inte upp av talsyntesen.

4.7.

Svarstider i de olika kundtjänstkanalerna

Det finns skillnader i öppettider och svarstider för teleoperatörernas respektive
kundtjänstkanaler. Under en vecka testade Stelacon svarstiden i telefon, chatt och e-post hos
de olika operatörerna. För ett jämförbart resultat valdes alltid samma alternativ vid kontakt
med operatören och de gånger det var möjligt valdes fakturafrågor som anledningen till
kontakt. Nedan presenteras ett genomsnitt av de svarstider som uppmättes i respektive kanal
under vecka 33.
Elva av de utvalda operatörerna erbjuder kundtjänst via telefon. För att testa svarstiden
ringdes samtal till operatörernas kundtjänst tre gånger per dag under en vecka, klockan 09:00,
12:30 samt 16:30. Svarstiderna varierar under dagen, Stelacons test tyder på att svarstiderna
är längst under lunchtid.
Av de elva testade operatörerna så är det sex operatörer som berättar förväntad kötid
alternativt anger användarens plats i kön. Fyra operatörer erbjuder möjligheten för
användaren att bli uppringd istället för att vänta i telefonkö. I Tabell 4 presenteras snittider för
de olika klockslagen samt ett samlat snitt för svarstiden hos operatören.
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Tabell 4: Snitt för operatörernas svarstider vid i snitt för operatörernas kundtjänst via
telefon
Operatör

09:00

12:30

16:30

Snitt

Comviq

3 min

1 min

2 min

1 min

Telenor

2 min

0 min

3 min

2 min

Glocalnet

4 min

1 min

2 min

3 min

Tele2

3 min

1 min

4 min

3 min

Tre

2 min

5 min

3 min

3 min

Fello

3 min

5 min

4 min

4 min

AllTele

1 min

11 min

Stängt

6 min

0700

5 min

9 min

4 min

6 min

Universal

2 min

11 min

Stängt

6 min

Lycamobile

Stängt

10 min

10 min

10 min

Telia

27 min

39 min

31 min

34 min

Av de utvalda operatörerna har nio kundtjänster möjlighet till chatt. Stelacon kontaktade
operatörerna via chatt klockan 10:00 och 16:30 varje dag under en vecka. Några operatörer
har inte varit möjliga att chatta med vid vissa tillfällen då chatten varit full eller stängd. I Tabell
5 nedan visas snittet för de svarstider som uppmättes under veckan som Stelacon genomförde
testet.

Tabell 5: Svarstider i snitt för operatörernas kundtjänst via chatt
Operatör

10:00

16:30

Snitt

Fello

1 min

1 min

1 min

AllTele

1 min

2 min

2 min

Vimla

2 min

3 min

3 min

Universal

4 min

2 min

4 min

Halebop

5 min

2 min

4 min

Comviq

7 min

15 min

13 min

Tele2

20 min

8 min

16 min

Telia

36 min

12 min

24 min

Fullt

Stängt

-

Hallon

För att få en bild av svarstiden för kundtjänst via e-post skickades ett e-postmeddelande till de
13 operatörer som har denna kundtjänstkanal. E-postmeddelandet innehöll frågan om hur
lång tid det tar att få ett nytt SIM-kort efter beställning. I Tabell 6 redovisas tiden det tog
innan operatören svarade på e-postmeddelandet.
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Tabell 6. Svarstid för kundtjänst via e-post
Operatör

Svarstid

Information

Halebop

20 minuter

Telenor

8 timmar

Ingen information

Universal

22 timmar

Ingen information

AllTele

23 timmar

Ingen information

Glocalnet

26 timmar

Ingen information

Fello

54 timmar

Svarar inom 24 timmar

Tele2

69 timmar

Svarar senast nästkommande arbetsdag

Telia

72 timmar

Just nu längre väntetider än normalt.

Vimla

80 timmar

Vanligtvis inom 24 timmar

Tre

100 timmar

Svar inom fem dagar

Hallon

101 timmar

Svarar inom två arbetsdagar

Lycamobile

Inget svar*

Ingen information

0700

Inget svar*

Ingen information

Svarar inom 24 timmar

*Inget svar har mottagits innan färdigställandet av denna rapport. Svarstiden på mailet för
dessa operatörer är därför minst två veckor.
Svarstider för kundtjänst via e-post varierar mycket mellan de olika operatörerna. Endast 7 av
13 operatörer informerar om den beräknade svarstiden, och av dessa så är det endast tre som
har information som stämmer med den svarstid som uppmättes i Stelacons test. Det bör
tilläggas att endast ett e-postmeddelande skickades till operatörerna och att svarstiden därför
kan påverkas av tillfälligheter.
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5.

Slutsatser

Studiens resultat visar att det finns ett antal aspekter i teleoperatörernas kundtjänstkanaler
som behöver förbättras för att uppnå en god tillgänglighet för alla målgrupper. Följande
kapitel presenterar slutsatser av studien samt möjliga åtgärder för att öka tillgängligheten i
tjänsterna.

5.1.

Tydliga rubriker och få steg till kontaktuppgifter önskas av testdeltagarna

För att förenkla processen att hitta kontaktuppgifter till en kundtjänst krävs tydlig
rubriksättning i huvudmenyn. En tydlig rubrik anses vara ”Kontakt”, ”Kundtjänst” eller
”Kundservice”. Många operatörer använder idag ”Support” vilket ofta uppfattas som teknisk
support.
Vidare förväntas en operatörs kontaktuppgifter finnas ett klick ifrån huvudmenyn.
Testpersonerna har förståelse för att operatörerna vill att kunden ska ha möjlighet att hitta
svar på sin fråga utan att behöva ringa, chatta eller skicka e-post, men föredrar ändå att
kontaktuppgifterna ska vara tillgängliga utan att behöva göra många val. Stelacon
rekommenderar därför att kontaktuppgifterna ska vara tillgängliga via huvudmenyn eller via
en undermeny med få val.
När kontaktuppgifterna presenteras förväntas uppgifterna finnas i mitten av sidan och vara
tydligt markerade. Länkar till eventuell e-postadress och chatt förväntas vara klickbara.

5.2.

Förbättrat sökfunktion i lista och karta förenklar att ”Hitta butik”

Kartfunktionen för att ”Hitta butik” uppskattas av de flesta deltagare, främst de som förstår
symboler och hur en kartfunktion fungerar. För att de med mindre datorvana ska kunna ta del
av kartfunktionen krävs tydligare vägledning samt beskrivningar av symboler. Om funktionen
”Hitta butik nära mig” skulle presenteras som en knapp skulle det underlätta för många
användare.
För de som väljer att använda listan av återförsäljare och butiker är det viktigt att det går att
söka i listan för att slippa scrolla igenom hundratals alternativ.

5.3.

En överskådlig abonnemangsinformation med avslutande
sammanfattning ökar tryggheten vid köp

Vid köp av abonnemang bör de olika abonnemangen presenteras överskådligt så att
användaren på ett enkelt sätt kan jämföra vad de olika abonnemangen innebär. Texter som
förklarar hur mycket en specifik surfmängd räcker till och andra tillval gör att användaren
känner trygghet i köpprocessen. För personer som inte är insatta i hur mycket data som
vanligtvis går åt under en månad är de annars svårt att veta vilket abonnemang som passar
deras behov.
För att användaren ska känna kontroll och trygghet genom hela köpprocessen är det viktigt att
tillval och abonnemangsinformation följer med från start till slut i köpprocessen. I sista steget
innan betalning förväntas all väsentlig information sammanfattas. Denna typ av information är
bindningstid, uppsägningstid, månadskostnad, surfmängd, information om samtal och
sms/mms samt hur SIM-kort och faktura levereras.
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5.4.

Grafisk presentation av saldo kan förbättras

Den grafiska presentationen av saldo hos operatörerna misstolkas ibland som bilder eller
reklam. Stelacon rekommenderar därför att primärt fokus läggs på att presentera
informationen på ett tydligt sätt och att den grafiska designen kommer i andra hand. Att
informationen presenteras på ett tydligt sätt innebär att det anges om siffrorna gäller
förbrukning eller saldo. Testpersonerna uppskattar formatet ”1 GB surf kvar av 4 GB” eller ”3
GB surf använt av 4 GB”.

5.5.

Menyernas struktur och utseende är avgörande för synsvaga och
personer med mindre datorvana

Huvudmenyernas struktur och uppbyggnad är av stor vikt för att testpersonerna ska hitta vad
de söker. Synliga menyer, som ej dolts bakom symboler, föredras för att även användare med
mindre datorvana ska hitta menyerna. Om en meny måste vara dold, exempelvis i en
applikation där platsen är begränsad, rekommenderas det att menysymbolerna förstärks med
ordet ”meny”.
Att symboler och ikoner förstärks med text är genomgående viktigt för hemsidorna och
applikationerna, inte bara i huvudmenyerna. Personer som har mindre datorvana stöter ofta
på problem när symboler används istället för text då vissa symboler som är självklara för en
del användare inte är igenkännbara för andra.

5.6.

Det är viktigt med god kontrast och läsbar textstorlek

För personer med nedsatt syn är det av stor vikt att kontrasterna är goda för att de ska kunna
läsa text, se konturer på knappar och ta del av den information som finns på hemsidorna och i
applikationerna.
Textstorleken är också avgörande. För att vara säker på att textstorleken fungerar för
användarnas individuella förutsättningar och behov bör relativa måttenheter som exempelvis
procent användas då de anpassar sig efter förstoring och förminskning. Detta innebär att
användaren kan ändra storleken på texten med hjälp av webbläsarens inbyggda funktionalitet.

5.7.

Blinda personer är i behov av förbättrad kompabilitet till skärmläsare

Ingen av operatörers hemsidor är fullständigt kompatibla med skärmläsare. Återkommande
problem som uppstår är att länkar och knappar inte är klickbara vilket innebär att de inte är
möjligt att komma vidare. Det är också vanligt att länkar och knappar saknar lämpligt namn
eller inte är namngivna alls vilket gör att användaren får gissa var länken leder. Stelacon
rekommenderar att samtliga länkar och knappar döps efter var de leder samt att operatörerna
kontinuerligt genomför tester på sina hemsidor för att kontrollera att alla länkar är klickbara.
En ytterligare brist är att skrivfält många gånger inte är angivna som skrivfält. Detta innebär
att en användare som navigerar med hjälp av skärmläsare inte kan veta när denna befinner sig
i ett skrivfält. Dessutom läses inte texten upp i alla skrivfält, vilket krävs för att användaren ska
veta vad som skrivits in. För att åtgärda dessa problem måste skrivfälten vara angivna skrivfält
samt döpta efter vad som ska skrivas in, exempelvis ”skrivfält, användarnamn” eller ”skrivfält,
lösenord”.
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5.8.

Informera om förväntad kötid vid långa svarstider

Det är viktigt att det är enkelt att komma i kontakt med sin teleoperatör. Då personers
förutsättningar och preferenser avgör vilken kundtjänstkanal denne väljer så är det
betydelsefullt att det inte är för långa svarstider i operatörens olika kanaler. Vid längre kötid
rekommenderar Stelacon att operatören tydligt informerar om hur lång tid användaren kan
förväntas stå i kö. Det är dessutom bra om användaren kan välja att bli uppringd istället för att
stå kvar i kön vid långa telefonkötider.

5.9.

Operatörerna bör involvera användargrupperna vid utvecklingen av sina
tjänster

Vid intervjuer med operatörerna framkom det att det generellt saknas djupare kunskap om
behov och förutsättningar för personer med funktionsnedsättning. Däremot tycks de finnas en
vilja att öka tillgänglighet i kundtjänsten. En stor del av operatörerna utbildar sina
kundtjänstmedarbetare för att kunna möta olika typer av kunder, vilket är en bra grund.
Däremot bedömer Stelacon att den upplevda tillgängligheten skulle öka om operatörerna
lärde sig mer specifikt om behoven hos personer med olika typer av funktionsnedsättning.
Stelacon rekommenderar därför att operatörerna för en dialog med företrädare för
målgrupperna och involverar dessa användare i utvecklingen av sina tjänster. Många brister i
tillgänglighet och användbarhet är enkla att undvika om en bred representation av
användargrupper kan komma till tals tidigt i utvecklingen.

5.10. Små förbättringsåtgärder skulle underlätta användningen, oavsett om
användaren har en funktionsnedsättning eller inte
De flesta av de förbättringsåtgärder som lyfts fram i studien är sådana som skulle göra
användningen enklare för alla användare, oavsett om personen har en funktionsnedsättning
eller inte. Resultaten från användartesterna tyder på att användare ur alla målgrupper,
inklusive referensgruppen, stöter på liknande problem när de genomför olika moment på
operatörernas hemsida och applikationer.
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6.

Bilagor

6.1.

Bilaga 1 - Diskussionsguide användartester

Deltagarpresentation och bakgrundsfrågor

1.
2.
3.
4.

Vilken teleoperatör har du dagsläget?
På vilket sätt använder du din mobil till vardags?
Genom vilken kanal föredrar du att kontakta kundtjänst? Varför?
Bedömer du att din funktionsnedsättning påverkar din kontakt med teleoperatörers
kundtjänst?
5. Använder du några hjälpmedel som t.ex. skärmläsarprogram/talsyntes när du kontaktar
kundtjänst?
6. Vad har du för uppfattning av teleoperatörers kundtjänst?
Testuppgift 1 – Hitta kontaktuppgifter till kundtjänstkanaler via hemsida
Uppgift: Ta reda på hur du kan ta kontakt med operatörens kundtjänst.
Syfte: att testa hur enkelt eller svårt det är att, via hemsidan, hitta teleoperatörens
kontaktuppgifter samt ta kontakt med kundtjänstkanalerna.

1.
2.
3.
4.

Upplevde du att det var svårt eller enkelt att hitta och kontakta kundtjänstkanalerna?
Finns ditt primära val av kanal?
Var tycker du att kontaktuppgifterna ska finnas? Varför?
Är det något annat som gör det svårt att hitta kontaktuppgifter till teleoperatören?
Exempelvis hur programmet är uppbyggt, färger eller storlek på text?

Testuppgift 2 – Hitta närliggande butik
Uppgift: Hitta närmsta operatörsberoende butik.
Syfte: att testa hur enkelt eller svårt det är att hitta en närliggande operatörsberoende butik.

1. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att hitta en närliggande butik? Varför?
2. Saknar du någon information, i så fall vilken?
Testuppgift 3 – Köp valfritt abonnemang
Uppgift: Köp ett valfritt abonnemang. Välj surfmängd, samtal, SMS/MMS, nytt nummer och
eventuella tilläggstjänster.
Syfte: att testa hur enkelt eller svårt det är att köpa ett mobilabonnemang via hemsida.

1. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att köpa ett mobilabonnemang på hemsidan?
Varför?
2. Vad hade gjort det enklare?
3. Är det tydligt vad som ingår i abonnemanget? (surf, sms/mms, bindningstid,
månadskostnad)
4. Saknar du någon information, i så fall vilken?
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Testuppgift 4 – Logga in på ”Mina sidor”
Uppgift: Testa att logga in på ”Mina sidor”.
Syfte: Att testa hur enkelt eller svårt det är att logga in på ”Mina sidor”.

1. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att logga in?
2. Hade något kunnat göras enklare?
Testuppgift 5 – Kontrollera saldo
Uppgift: Kontrollera hur mycket surfmängd du har gjort av med denna månad.
Syfte: att testa hur enkelt eller svårt det är att kontrollera saldo.

1. Upplevde du att det var svårt eller enkelt kontrollera saldo?
2. Hade något kunnat göras enklare?
Testuppgift 6 – Kontrollera faktura
Uppgift: Ta reda på var du hittar fakturor, kontrollera hur mycket pengar som drogs på den
senaste fakturan (om en faktura finns).
Syfte: att testa hur enkelt eller svårt det är att hitta den senaste fakturan.

1. Upplevde du att det var svårt eller enkelt hitta den senaste fakturan?
2. Hade något kunnat göras enklare?
Testuppgift 7 – Avsluta abonnemang
Uppgift: Ta reda på hur du går tillväga för att avsluta ditt abonnemang.
Syfte: att testa hur enkelt eller svårt det är att avsluta ett abonnemang.

1. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att avsluta ett abonnemang?
2. Hade något kunnat göras enklare?
Testuppgift 8 – Betygsätt helheten för hemsidan

1. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att navigera på ”Mina sidor”?
2. Hade något kunnat göras enklare?
Testuppgift 9 – Logga in på ”Mina sidor” i applikation
Uppgift: Testa att logga in på ”Mina sidor”.
Syfte: Att testa hur enkelt eller svårt det är att logga in på ”Mina sidor”.

1. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att logga in?
2. Hade något kunnat göras enklare?
Testuppgift 10 – Kontrollera saldo i applikation
Uppgift: Kontrollera hur mycket surfmängd du har gjort av med denna månad.
Syfte: att testa hur enkelt eller svårt det är att kontrollera saldo.

1. Upplevde du att det var svårt eller enkelt kontrollera saldo?
2. Hade något kunnat göras enklare?
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Testuppgift 11 – Kontrollera faktura i applikation
Uppgift: Kontrollera hur mycket pengar som drogs på den senaste fakturan.
Syfte: att testa hur enkelt eller svårt det är att kontrollera en faktura.

1. Upplevde du att det var svårt eller enkelt hitta den senaste fakturan?
2. Hade något kunnat göras enklare?
Testuppgift 12 – Hitta kundtjänst i applikation
Uppgift: Kan du hitta kontaktuppgifter till kundtjänst i applikationen?
Syfte: att testa hur enkelt eller svårt det är att hitta kundtjänst i applikationen.

1. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att hitta kontaktuppgifter?
2. Hade något kunnat göras enklare?
Testuppgift 13 – Betygsätt helheten för applikationen

1. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att navigera i applikationer?
2. Hade något kunnat göras enklare?
Testuppgift 14 – Avslutande frågor– genomförs efter avslutat test
1.
2.
3.
4.

Föredrar du att hantera ditt abonnemang via hemsidan eller applikation? Varför?
Föredrar du någon operatörs hemsida/applikation? Varför?
Vad tycker du är viktigt att operatörerna tänker på gällande kundtjänst?
Är det något som måste förändras för att du ska kunna ta del av kundtjänst?

61 (62)

6.2.

Bilaga 2 - Öppettider teleoperatörernas kundtjänstkanaler
Telefon

Telia
Tele2
Telenor
3 (Tre)

mån-fre
helgdag
mån-fre
helgdag
alla
dagar
mån-fre
helgdag

08-21
09-17
07-20
09-15
dygnet
runt
08-20
10-19

Halebop
Hallon
Vimla
Comviq
Lycamobile
Glocalnet
0700
AllTele
Fello
Universal
Telecom

Chatt
mån-fre
helgdag
mån-fre
helgdag

Epost
08-21
09-17
08-20
09-15

inom 24h
inom 24h
ingen info
inom 48h

mån-sön

08-22

ingen info

mån-fre

09-16

inom 48h

mån-fre

09-17

inom 24h

mån-fre
helgdag

08-20
10-15

mån-fre

09-19

mån-lör

09-18

mån-fre
helgdag
mån-fre

09-18
09-18
09-17

mån-fre
helgdag
mån-fre

08-18
10-14
08-17

ingen info

ingen info

ingen info

Inom 24h

mån-fre
helgdag

08-18
10-14

ingen info

ingen info

ingen info
ingen info
ingen info
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