Sammanfattning
I den här studien har tillgängligheten i avgiftsfria digitala nummerupplysningstjänster
utvärderats. Studiens resultat är baserat på en omvärldsanalys, WCAG 2.0-analys utifrån
riktlinjerna i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 nivå AA och 21 användartester
som genomförts med personer som är blinda, synnedsatta och/eller äldre.
I omvärldsanalysen identifierade Stelacon nio digitala nummerupplysningstjänster som via
sina webbplatser erbjuder kontaktinformation till privatpersoner och företag. Fem av dessa
tjänster erbjuder också nummerupplysning via applikationer i telefonen.
Utvärdering av webbplatser
Studien visar på ett antal förbättringsområden vad gäller tillgängligheten i samtliga
webbplatser som utvärderats. Nedan listas de mest centrala aspekterna som behöver åtgärdas
för mer tillgängliga webbplatser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tydliggör sökrutor utseendemässigt och informationsmässigt
Förbättra kontraster på textinnehåll
Gör det enklare för användare att urskilja länkat innehåll
Ge alla bilder och ikoner alternativtexter
Tydliggör vilket innehåll som är reklam
Tydliggör webbsidors titlar för att underlätta för användare att lokalisera sig
Säkerställ att rubriker har en korrekt rubrikstruktur
Klickbara ytor måste vara tillräckligt stora
Användare behöver logisk tabb-ordning och tydliga fokusmarkeringar
Säkerställ kompabilitet med skärmläsare

Utvärdering av applikationer
De applikationer som analyserades utifrån WCAG 2.0 AA och användartester visade på
liknande förbättringsområden som webbplatserna:
•
•
•
•
•
•
•

Kontrastförhållandet mellan text och bakgrund måste öka i alla applikationer
Gör de klickbara ytorna större för att underlätta för användare att klicka rätt
Ge allt bildbaserat innehåll alternativtexter som beskriver syftet
Förstora textinnehåll och förbättra kontraster
Relevant information ska placeras högt upp
Alla relevanta ikoner måste ha alternativtext
Möjliggör för användare att spara telefonnummer från applikation till mobiltelefonens
adressbok

Slutsatser
Enligt testpersonerna ska en bra digital nummerupplysningstjänst både vara tillgänglig och
användbar. Förutom att en nummerupplysningstjänst ska ha tydliga kontraster,
alternativtexter till allt bildbaserat innehåll o.s.v. som säkerställer en god tillgänglighet är det
minst lika viktigt enligt testpersonerna att det går att få tag på den information som eftersöks.
En majoritet av testpersonerna tyckte att Hitta var den bästa nummerupplysningstjänsten
utifrån både tillgänglighet och användbarhet.

2 (63)

Innehållsförteckning
1. Inledning ........................................................................................................5
1.1. Bakgrund & syfte ....................................................................................... 5
1.2. Målgrupper och rekrytering ...................................................................... 5
2. Studiens genomförande .................................................................................6
2.1. Omvärldsanalys ......................................................................................... 6
2.2. WCAG 2.0-analys ....................................................................................... 6
2.3. Användartester.......................................................................................... 6
2.4. Förutsättningar för testpersonerna .......................................................... 6
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

Äldre personer ..................................................................................... 6
Personer med synnedsättning ............................................................. 7
Blinda personer .................................................................................... 7

3. Den svenska marknaden för digital nummerupplysning domineras av ett
fåtal aktörer .........................................................................................................8
3.1. Hitta.se den mest använda nummerupplysningstjänsten via webb......... 9
3.2. De svenska nummerupplysningsföretagen arbetar i viss utsträckning
med tillgänglighet.............................................................................................. 10
3.3. Studier om tillgänglighet i nummerupplysningstjänster......................... 10
3.4. Automatisk nummerupplysning .............................................................. 11
3.5. Användare av tjänsten 118 400 nyttjar digitala
nummerupplysningstjänster i viss utsträckning ............................................... 12
4. Resultat från WCAG 2.0-analys av webbplatser ...........................................12
4.1. Webbplatsernas förstasidor .................................................................... 12
4.2. Webbplatsens titel ska hjälpa användaren att lokalisera sig .................. 13
4.3. Rubriker ska märkas upp i hierarkisk ordning, ingen nivå får hoppas över
. ................................................................................................................ 14
4.4. Länkar behöver vara understrukna eller ha en ikon vid sig .................... 15
4.5. Länkar måste vara begripliga, även utanför sitt sammanhang............... 16
4.6. De klickbara ytorna måste vara tillräckligt stora .................................... 17
4.7. Tabordningen ska vara logisk med tydliga fokusmarkeringar ................ 17
4.8. Användare ska kunna förstora text upp till 200 % utan att funktionalitet
går förlorad ....................................................................................................... 19
4.9. Webbplatser ska ha goda kontrastvärden .............................................. 20
4.10. Kompabilitet med skärmläsare ............................................................... 22
5. Utvärdering av webbplatser genom användartester ....................................26
5.1. Flera testpersoner använder sig av både 118 400 och andra tjänster för
att söka efter kontaktuppgifter......................................................................... 26

3 (63)

5.2. Att söka efter en privatpersons telefonnummer och innehavare till ett
telefonnummer ................................................................................................. 26
5.3. Att söka efter kontaktuppgifter till en närliggande vårdcentral ............. 31
5.4. Att söka efter besöksadress till Post- och telestyrelsen ......................... 34
5.5. Kompabilitet med skärmläsare ............................................................... 36
6. WCAG 2.0-analys av nummerupplysningstjänsternas applikationer .............40
6.1. Förbättra kontrastvärdet mellan text och bakgrund .............................. 40
6.2. Förstora de klickbara ytorna ................................................................... 42
6.3. Allt bildbaserat innehåll och länkar måste ha tydliga alternativtexter... 43
7. Utvärdering av applikationer genom användartester ...................................45
7.1. Fyra applikationer har testats ................................................................. 45
7.2. Att söka efter en privatpersons telefonnummer och innehavare till
telefonnummer ................................................................................................. 45
7.3. Att söka efter närliggande vårdcentral ................................................... 48
7.4. Att söka efter besöksadress till Post- och telestyrelsen ......................... 49
7.5. Kompabilitet med skärmläsare ............................................................... 51
7.6. Att söka efter kontaktuppgifter via iPhones chattbot Siri ...................... 54
8. Slutsatser .....................................................................................................56
8.1. Slutsatser från utvärdering av webbplatser och applikationer genom
WCAG 2.0-analys och användartester .............................................................. 56
8.2. Testpersonerna tycker att Hitta är den bästa
nummerupplysningstjänsten både utifrån tillgänglighet och användbarhet ... 57
9. Bilagor .........................................................................................................59

4 (63)

1. Inledning
1.1.

Bakgrund & syfte

En av de tjänster som Post- och telestyrelsen (PTS) upphandlar är den kostnadsfria
nummerupplysningstjänsten 118 400 som Eniro är leverantör av. Tjänsten riktar sig till
personer som på grund av synnedsättning, blindhet eller annan funktionsnedsättning inte kan
söka efter nummer i kataloger, på internet eller som inte kan ringa avgiftsbelagda
nummerupplysningar och notera numret för framtida behov.
Idag använder många personer avgiftsfria digitala nummerupplysningstjänster istället för de
traditionella avgiftsbelagda tjänsterna. Tidigare utvärderingar har visat att användarna i
mycket stor grad uppskattar tjänsten kostnadsfri nummerupplysning1. Dock visar en annan
studie att användare av tjänsten 118 400 i stor utsträckning också nyttjar avgiftsfria digitala
nummerupplysningstjänster vid sidan om 118 400 och det är därför av relevans att utvärdera
hur tillgängliga dessa kanaler är.2
Stelacon har fått i uppdrag av PTS att genomföra en kartläggning av avgiftsfria, digitala
nummerupplysningstjänster som finns på den svenska marknaden. PTS vill utvärdera hur
tillgängliga och användbara dessa nummerupplysningstjänster är för äldre och för personer
som är blinda eller har någon annan synnedsättning.
PTS vill få en översiktlig bild av hur omfattande förändringar som skulle behöva genomföras
hos de mest använda digitala nummerupplysningstjänsterna för att de ska bli tillgängliga och
fungera med de hjälpmedel som bland annat synskadade använder, t.ex. skärmläsare och
punktskriftsdisplay.

1.2.

Målgrupper och rekrytering

Studiens målgrupper är personer som är blinda, synnedsatta och äldre. Totalt har 21
användartester genomförts varav sju är med blinda personer, sju med personer med
synnedsättning och sju med äldre personer.
Testpersonerna har rekryterats via det breda kontaktnät som Stelacon upparbetat i tidigare
studier. I denna studie har Stelacon rekryterat personer ur dessa målgrupper som har liten
vana vid dator och smartphone, detta för att få en förståelse för hur
nummerupplysningstjänsterna fungerar för de personer som inte är vana vid att använda sig
av datorer och smartphones.

1
2

Utvärdering av befintliga tjänster för personer med funktionsnedsättning, Post- och telestyrelsen.
Undersökning av användares inställning till nummerupplysningstjänsten 118400, Post- och telestyrelsen.
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2. Studiens genomförande
2.1.

Omvärldsanalys

Stelacon har genomfört en omvärldsanalys över befintliga digitala nummerupplysningstjänster
på den svenska marknaden. Förutom att undersöka vilka nummerupplysningstjänster som är
avgiftsfria och hur tjänsterna är uppbyggda har analysen också kartlagt hur stor användningen
är för respektive tjänst. Inom ramen för omvärldsanalysen har Stelacon också undersökt om
det finns några studier om tillgänglighet och nummerupplysning.
I omvärldsanalysen genomfördes också några korta intervjuer med företag som förvaltar
nummerupplysningstjänster för att kartlägga om de arbetar aktivt med tillgänglighet i sitt
arbete med webbplatser och applikationer.

2.2.

WCAG 2.0-analys

Stelacon har analyserat nummerupplysningstjänsterna utifrån riktlinjerna i Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 nivå AA. Riktlinjerna i WCAG innehåller ett stort antal
rekommendationer för att göra webbinnehåll mer tillgängligt för personer med olika typer av
funktionsnedsättningar.
Totalt analyserades nio webbplatser och fem applikationer.

2.3.

Användartester

Eftersom antalet digitala nummerupplysningstjänster bedömdes vara mer än vad som skulle
hinnas med att utvärdera på 21 användartester beslutade Stelacon i samråd med PTS att de
fem största digitala nummerupplysningstjänsterna (sett till användning) skulle testas.
Eftersom tjänsten birthday.se inte erbjuder information om företag tog Stelacon in torget.se
istället som både erbjuder information om privatpersoner och företag. Följande webbplatser
har utvärderats och testats på dator; eniro.se, hitta.se, ratsit.se, merinfo.se och torget.se. Fyra
av dess fem nummerupplysningstjänster erbjuder även nummerupplysning via applikation och
har testats: Eniro, Hitta, Ratsit och Torget.
Totalt genomfördes användartester med sju äldre personer, sju synnedsatta personer och sju
blinda personer. Testerna genomfördes under augusti-september 2017.

2.4.

Förutsättningar för testpersonerna

Syftet med följande avsnitt är att beskriva de olika målgruppernas förutsättningar att använda
dator och smartphone. Informationen som presenteras är baserad på testpersonernas egna
redogörelser av deras förutsättningar.

2.4.1.

Äldre personer

Majoriteten av de äldre testpersoner som genomförde användartester i denna studie angav
att säkerhetsfrågan är viktig för dem när de använder sig av internet överlag. De vill känna sig
trygga när de är inne på en webbplats och vara säkra på att det är en seriös webbplats. Några
påpekade att det är viktigt för dem att webbplatser har en logisk struktur så det blir tydligt hur
man ska navigera sig runt på sidan.
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Majoriteten av de äldre testpersonerna hade generellt god vana av datorer men generellt liten
vana vad gäller smartphones.

2.4.2.

Personer med synnedsättning

Synnedsättning används i denna studie som ett samlingsbegrepp för de testpersoner som inte
är blinda men har olika grader av synsvaghet. Eftersom testpersonerna skiljer sig åt i hur
nedsatt deras syn är skiljer sig också förutsättningarna åt en del vad gäller användning av
datorer och smartphones. Majoriteten av de synnedsatta testpersonerna har god vana både
av datorer och smartphones. Några av de synnedsatta testpersonerna använder sig av
programmet ZoomText vid användning av datorer. ZoomText är ett program som kan förstora
dataskärmens innehåll upp till 36 gånger. Programmet kan även ändra färginställningar och
kan vid behov fungera som skärmläsare. Tydliga kontraster, färgsättning, typsnitt och
teckenstorlek är av stor vikt för att en webbplats ska vara tillgänglig för en person med
synnedsättning. De andra testpersonerna som inte använde sig av ZoomText använder sig av
zoomfunktioner som är inbyggda i smarthphone och webbläsare.

2.4.3.

Blinda personer

De blinda testpersonerna som deltog i denna studie använder sig av skärmläsarprogrammen
Voiceover och Jaws. För att en webbplats ska vara användbar för en blind person måste
webbplatsen vara kompatibel med skärmläsare. Att en webbplats är kompatibel med
skärmläsarprogrammet innebär att den är programmerad så skärmläsaren kan läsa av vad
länkar, rubriker, textfält, ikoner och bilder syftar till/beskriver.
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3. Den svenska marknaden för digital nummerupplysning
domineras av ett fåtal aktörer
Stelacon har identifierat nio digitala nummerupplysningstjänster på den svenska marknaden.
De tjänster som identifierats och som är inkluderade i denna rapport är de som bland annat
tillhandahåller kontaktinformation till privatpersoner. Av denna anledning har tjänster som
endast erbjuder kontaktinformation till företag inte tagits med i denna studie. Se figur 1 nedan
som listar de identifierade nummerupplysningstjänsterna.

Figur 1: Identifierade digitala nummerupplysningstjänster.

Tjänst

Samtal telefon

Sms

Webb desktop

App

Eniro

✔

✔

✔

✔

Hitta.se

✕

✕

✔

✔

118 100.se

✔

✔

✔

✕

Upplysning.se

✕

✕

✔

✕

Birthday.se

✕

✕

✔

✔

Ratsit.se

✕

✕

✔

✔

Merinfo.se

✕

✕

✔

✕

Torget.se

✕

✕

✔

✔

118 700.se

✔

✔

✔

✕

Tre tjänster erbjuder nummerupplysning via telefonsamtal, ingen är dock avgiftsfri. Samma
tjänster erbjuder även nummerupplysning via sms, dessa är inte heller avgiftsfria. Samtliga
tjänster tillhandahåller nummerupplysning via webbplats. Eniro, Hitta, Birthday, Ratsit och
Torget har även applikationer.
I nedanstående tabell följer en kostnadsöversikt av den nummerupplysning som erbjuds via
telefonsamtal och sms.
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Figur 2: Sammanställning över priser (maj 2017) för att söka information via telefonsamtal
och sms.

Tjänst

Samtal telefon

Sms

Eniro (118 118) Startavgift: 33 kr
Minutavgift: 33 kr

Avgift: 33 kr/sms

118 100.se

Startavgift: 42,50 kr
Minutavgift: 15 kr

Avgift: 49,90 kr/sms

118 700.se

Minutavgift: 19,80 kr Avgift: 9,90 kr/sms

3.1.

Hitta.se den mest använda nummerupplysningstjänsten via webb

Bland de nummerupplysningstjänster som Stelacon identifierat är hitta.se den mest använda
tjänsten sett till webbtrafik mellan november 2016 till april 2017 med ett genomsnitt på cirka
nio miljoner webbplatsbesök per månad. På andra plats sett till webbtrafik kommer eniro.se
som i genomsnitt mellan november 2016 till april 2017 hade cirka 4,5 miljoner
webbplatsbesök per månad. Ratsit.se och merinfo.se har en webbtrafik som sträcker sig strax
över en miljon webbplatsbesök per månad, övriga tjänster som identifierats har betydligt
mindre webbtrafik.3

Figur 3: Diagram som visar webbtrafik för nummerupplysningstjänsternas webbplatser.

3

Statistik hämtad från http://www.similarweb.com (Hämtad 2017-05-01)
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3.2.

De svenska nummerupplysningsföretagen arbetar i viss utsträckning med
tillgänglighet

Stelacon tillfrågade de tre största nummerupplysningsföretagen Eniro, Hitta och Ratsit om de
arbetar med tillgänglighet i sin utveckling av webbplatser och applikationer. Alla företag
arbetar till viss del med tillgänglighet:
”I vår tidigare version av webbplatsen så gjorde vi anpassningar för de med
synnedsättningar och det arbetet gjordes med input från användare med
synnedsättning. När vi bytte version för 15 månader sedan så kom anpassningen
inte med men vi har det på ’to do listan’ och vi har användare som har kommit in
med synpunkter om vad som behövs göras. Jag kan tänka mig att detta införs
under 2018.” - Ratsit
”I dagsläget jobbar vi på Eniro inte konsekvent med användartester, vare sig för
vanliga användare eller med personer som har någon fysisk nedsättning. Dock
försöker vi anpassa våra produkter så att de fungerar i inzoomat läge och
förstorat teckensnitt så att personer med synnedsättning kan ta del av våra
tjänster. Vi driver ju dessutom vår nummerupplysning 118118, viket är ett
komplement till Eniros appar och tjänster. Denna kan användas av synskadade
och andra som har svårt att ta del av våra andra erbjudanden.” -Eniro
Från Hitta gav både en kvalitetsansvarig och en designer sina perspektiv på hur de tar hänsyn
till tillgänglighet i sitt arbete:
”På hitta.se jobbar vi idag inte aktivt (i alla fall inte medvetet) med tillgänglighet
för personer med funktionsnedsättning. För många år sedan gjorde vi en insats,
med hjälp av funka.nu, men troligen är ingenting av det arbetet kvar. Vi har för
ca ett år sedan haft en ex-jobbare på plats under ett halvår som genomförde
användartester m.m. som resulterade i en lista med 100 förbättringar av
användarupplevelsen som sedan genomfördes.”
”Det jag som designer tänker på i mitt arbete är t.ex. att använda verktyg som
Color Contrast Analyser för att alla användare ska få en bra upplevelse med
färgkombinationer, storlek på fonter etc.”
Svaren visar att alla tre företagen är medvetna om och arbetar i viss utsträckning med att ta
hänsyn till tillgängligheten i utformning av sina nummerupplysningstjänster.

3.3.

Studier om tillgänglighet i nummerupplysningstjänster

Den omvärldsanalys som Stelacon genomfört indikerar att det endast finns ett fåtal studier
som handlar om tillgänglighet i nummerupplysningstjänster. Stelacon har på uppdrag av PTS
genomfört tre studier som utvärderade användares upplevelser av den kostnadsfria
nummerupplysningstjänsten 118 400.4 Studierna visade bland annat att användare generellt

4Utvärdering

av befintliga tjänster för personer med funktionsnedsättning, Stelacon AB på uppdrag av Post-och telestyrelsen februari 2014;
Nummerupplysningsundersökning, Stelacon AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen januari 2017; Undersökning av användares inställning
till nummerupplysningstjänsten 118 400, Stelacon AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen februari 2018
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är nöjda med 118 400 och att många även kombinerar användning av 118 400 och andra
nummerupplysningstjänster via dator eller mobiltelefon.
En studie från 2010 som genomfördes på uppdrag av The Office of Communications (Ofcom) i
Storbritannien, utvärderade brittiska teleoperatörernas information kring den kostnadsfria
nummerupplysningstjänsten 195. Studien visade att teleoperatörerna i endast 20 % av
samtalen med konsumenter som uppgav att de var blinda eller hade synnedsättning,
informerade om den kostnadsfria nummerupplysningstjänsten 195.5
2015 publicerade Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) en
rapport om tillgång till elektroniska kommunikationstjänster för slutanvändare med
funktionsnedsättning. Rapporten avhandlar vilka informations- och kommunikationstjänster
som riktar sig till personer med funktionsnedsättning som implementerats i olika EU-länder.
Svaren som inhämtades till studien visade att en av de vanligaste tjänsterna som
implementerats är kostnadsfri nummerupplysning riktad till personer som inte kan söka efter
nummer i tryckta telefonkataloger.6

3.4.

Automatisk nummerupplysning

Automatisk nummerupplysning är en tjänst som är helt automatiserad, när personer ringer in
till en nummerupplysningstjänst så interagerar de inte med en telefonist utan med en ”robot”
som ställer frågor och letar fram de kontaktuppgifter som efterfrågas. Stelacon har i sin
omvärldsanalys identifierat två länder som utvecklat helt automatiserade
nummerupplysningstjänster; USA och Australien. I USA erbjuder företaget AT&T en
automatisk nummerupplysningstjänst där användare kan söka efter privatpersoners och
företags nummer och adresser. Användare kan också söka efter innehavare till ett specifikt
nummer. Personer som på grund av funktionsnedsättning inte kan nyttja annan form av
nummerupplysning har rätt att använda sig av denna automatiska tjänst kostnadsfritt.
Systemet har möjlighet att sms:a uppgifter till användare och vidarekoppla dem direkt till den
person eller företag som användare vill komma i kontakt med.7 Information om hur den
helautomatiska australiensiska nummerupplysningstjänsten fungerar har inte varit möjligt att
identifiera.
Stelacon har även identifierat att bland annat Storbritannien erbjuder halvautomatiserad
nummerupplysning. Halvautomatiserad nummerupplysning innebär att användare i början av
samtalen får hjälp av en telefonist att söka rätt på kontaktuppgifter. När telefonisten har
identifierat rätt kontaktuppgifter blir användaren vidarekopplad till en robot där de får välja
hur de vill ha kontaktuppgifter levererat (Uppläst/Via sms) och sedan om de önskar bli
vidarekopplade till ett visst nummer.
Stelacon har inte identifierat utvärderingar som analyserar användares upplevelser och
erfarenheter av automatiserade nummerupplysningstjänster. Det framgår därför inte hur
tillgängliga dessa tjänster är i dagsläget.

5

Services for disabled users of communications services. Ofcom. 2010. https://www.ofcom.org.uk/research-and-data/telecomsresearch/accessibility/services-for-disabled-users (Hämtad 2017-09-13).
6

Equivalent access abd choice for disabled end-users. Berec. 2015.
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/5549-update-of-the-report-on-equivalent-access-and-choicefor-disabled-end-users (Hämtad 2017-10-13).
7

Use AT&T directory assistance, https://www.att.com/esupport/article.html#!/wireless/KM1008787 (Hämtad 2017-11-30)
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3.5.

Användare av tjänsten 118 400 nyttjar digitala
nummerupplysningstjänster i viss utsträckning

Stelacon har genomfört två enkätundersökningar på uppdrag av Post- och telestyrelsen, våren
och hösten 2017, där användare av 118 400 bland annat fick svara på frågor kring deras
användning och upplevelser av tjänsten. 118 400 är en tjänst som vänder sig till dem som inte
kan/har svårigheter att söka efter kontaktuppgifter via telefonböcker eller andra kanaler.
Resultaten från båda undersökningarna visar att användarna generellt är nöjda med hur
tjänsten fungerar. Ett flertal användare nyttjar även andra tjänster, däribland digitala
nummerupplysningstjänster, för att söka efter telefonnummer.

4. Resultat från WCAG 2.0-analys av webbplatser
Följande kapitel presenterar den analys som genomförts av nummerupplysningsföretagens
webbplatser utifrån riktlinjerna i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 nivå AA.8

4.1.

Webbplatsernas förstasidor

De webbplatser som tillgänglighetsgranskats är de som identifierades i omvärldsanalysen:
hitta.se, eniro.se, ratsit.se, merinfo.se, torget.se, upplysnings.se, 118100.se, 118700.se och
birthday.se
Generellt är webbplatsernas första sidor uppbyggda på likartade sätt. Sökrutorna är centralt
placerade på samtliga webbplatser. Några webbplatser väljer dock att inkludera mer
information redan på den första sidan medan andra webbplatsers förstasidor är mer
avskalade i sin design. Nedan i figur 4 visas alla webbplatsers förstasidor.

8

WCAG 2.0-analysen genomfördes under sommaren 2017. Stelacon reserverar sig för att webbplatserna kan ha förändrats i efter det.
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Figur 4: Samtliga webbplatsers förstasidor.

4.2.

Webbplatsens titel ska hjälpa användaren att lokalisera sig

Webbplatsernas titel bör underlätta för användare att lokalisera sig. Startsidan på hitta.se har
titeln <title> som är ”Hitta.se – Sveriges Privatpersoner och Företag”. Titeln kan kompletteras
med ”startsida” för att göra det tydligare för användare, till exempel ”Startsida | hitta.se Sveriges privatpersoner och företag”. Resterande webbplatser har liknande titel på startsidan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eniro.se – Upptäck närheten
Sök och hitta alla personer och företag – Ratsit
Birthday.se – Vi vet när dina vänner fyller år
Inkomstuppgifter och kreditinformation för privatpersoner, kändisar och företag –
Merinfo.se.
Sök nummer, Företag, Personer & Kartor – Torget.se
Nummer upplysning pÃ¥ 118100.se | SÃ¶k nummer och adresser till personer och
fÃ¶retag
118700 - SMS WEBB TELEFON | Sveriges billigaste nummerupplysning
Kreditupplysning privatperson och företag | Upplysning.se

I likhet med Hitta.se kan de andra startsidornas titlar också förtydligas:
•
•

Startsida | Eniro.se - Upptäck närheten”
Startsida | Ratsit.se – Sök och hitta alla personer och företag
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•
•
•

Startsida | Birthday.se – Vi vet när dina vänner fyller år
Startsida | Merinfo.se – Inkomstuppgifter och kreditinformation för privatpersoner,
kändisar och företag
Startsida | o.s.v…

Liknande förbättringar kan göras på resultatsidornas titlar. Titeln på resultatsidan på ratsit.se
är ”Sök person – Ratsit.se dygnsuppdaterat snabbsök”, en förbättrad titel kan vara
”Sökresultat – Ratsit.se”. Liknande förbättringar kan göras på de andra webbplatserna också.

4.3.

Rubriker ska märkas upp i hierarkisk ordning, ingen nivå får hoppas över

Hemsidan behöver en korrekt rubrikstruktur för att kunna beskriva för användarna vad som är
en rubrik. Därför ska rubriker märkas upp med h1, h2 och så vidare i hierarkisk ordning, ingen
nivå får hoppas över. En h1-rubrik ska normalt vara rubriken för hela webbsidan, och bara
förekomma en gång i koden, som första rubrik.
Inledningsvis saknas h1-rubrik på flera av webbplatsernas sidor, men underliggande h2 och h3
finns. Merinfo.se, Upplysning.se och Birthday.se saknar h1, men har underliggande h2 med
underliggande h3or.
Ratsit.se har en h1 som är ”Ratsit” vilket är bra. Men det finns inga rubriker på nivåerna h2,
h3, h4 eller h5 utan först på h6. Eftersom inga nivåer får hoppas över bör detta korrigeras.
Även 118100.se hoppar över nivåer i rubrikstrukturen, h1 saknas, sedan finns en h2 ”Sök
nummer och adresser till personer och företag”, ingen h3 och sist en h4 ”Mest sökta
sökorden”.
118700.se saknar rubrikstruktur helt och hållet, det vill säga att inga rubriker finns.
På hitta.se finns en h1 rubrik med underliggande h2 och en h3, detsamma gäller eniro.se. På
hitta.se är h1 en bild som har alternativtexten ”Hitta.se” vilket är bra. ”Våra tjänster” och
”Betaltjänster” är h2 respektive h3 rubriker som ligger dolt under länken ”Alla tjänster”. Det
kan upplevas som förvirrande att länken på startsidan heter ”Alla tjänster” när webbsidan som
länken leder till heter något annat, det vill säga ”Våra tjänster”. Länken och webbsidan som
länken leder till bör ha samma namn för att göra det enklare för användare att navigera sig.

Figur 5: Hitta.se använder tre rubriknivåer.

Torget har flera h1 vilket inte stämmer överens med riktlinjerna i WCAG som säger att endast
en h1 ska finnas. Förslagsvis ska en ny h1 skapas och resterande rubriker förskjutas en steg, så
att h1 blir h2 och h2 blir h3 etc.

Figur 6: Rubrikstruktur på torget.se
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<H1>Populära sökningar</H1>
<H1>Branscher A-Ö</H1>
<H1>Företag A-Ö</H1>
<H2>ClearSense erbjuder tjänster inom sökmotoroptimering, Google AdWords,
hemsidesproduktion, sociala medier, torget.se & foretagsfakta.se för både desktop
och mobil</H2>
<H3>HEMSIDOR</H3>
<H3>ADWORDS</H3>
4.4.
Länkar behöver vara understrukna eller ha en ikon vid sig
<H3>SÖKMOTOROPTIMERING</H3>
<H3>DIREKTREKLAM</H3>
Det ska vara tydligt att en länk är just en länk med hjälp av mer än en synlig faktor. Det räcker
alltså inte med att endast använda sig av en avvikande färg. Förslagsvis kan en avvikande färg
även kompletteras med en pil eller en understrykning. Länken ”Detaljerad sökning” på
torget.se är exempel på en länk som har ett bra utseende. Länken är understuken samt har två
små pilar som ger användaren en indikation på att länken är klickbar.

Figur 7: Länken "Detaljerad sökning" på torget.se har ett bra utseende.

Länkarnas utseende måste också förändras när muspekaren förs över, förslagsvis genom att
bli understrukna, förändras i färg eller få en annan bakgrundsfärg. Ett bra exempel på detta är
”sökknappen” på ratsit.se som förändras från orange till blå när musen förs över knappen, se i
figur 8 nedan.

Figur 8: När muspekaren förs över sök-knappen ändrar den färg till blå, vilket är bra.

Alla de utvärderade sidorna har brister gällande länkar. Ett tydligt exempel på detta är när
sökresultaten presenteras, se exempel i figur 14 nedan. Merinfo.se, torget.se, hitta.se,
eniro.se och upplysning.se har alla en utstickande blå färg på länkarna, men de saknar en
ytterligare markering såsom understrykning eller pil. Samtliga länkar får dock en
understrykning och/eller en annan blå nyans när muspekaren förs över länken, vilket är bra.

Figur 9: Hitta.se har blå länkar, men de saknar en ytterligare markering såsom
understrykning eller pil.
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På birthday.se och 118700.se är vissa länkar understrukna och vissa inte, vilket gör att
länkarnas utseende är inkonsekvent för användaren. I bilden nedan är både ”1. Anders
Larsson” samt ”Mer info” länkar, men endast ”mer info” ser klickbar ut. Samtliga bör vara
understrukna.

Figur 10: 118700.se är inte konsekventa i utseendet på länkarna. Vissa är understrukna,
andra inte.

Ratsit.se saknar all form av markering på resultatsidan för att visa att det går att klicka sig
vidare till mer information om personen, när muspekaren förs över länken så förändras inte
länken heller.

Figur 11: Ratsit.se saknar både utstickande färg och annan markering för att markera att
länken "Lars Magnus Larsson, 99" är klickbar.

Det är inte heller tydligt att menyvalen i huvudmenyn på ratsit.se är klickbara eftersom de inte
ser ut som knappar eller har något annat kännetecken som pekar på att de går att klicka på.
Inte heller när muspekaren förs över ett menyval förändras menyvalets utseende. Detta bör
åtgärdas för att tydliggöra för användare vilket innehåll som är länkar.

Figur 12: Länkarna i huvudmenyn på ratsit.se saknar visuella markeringar att de är
klickbara.

4.5.

Länkar måste vara begripliga, även utanför sitt sammanhang

Länkar ska kunna tas ur sitt sammanhang och ändå vara begripliga, detta innebär att länkar
såsom ”läs mer” och ”nästa” inte är tillgängliga. På eniro.se ges information om att det finns
flera sidor med sökträffar. Detta presenteras med hjälp av siffror som är länkar till sidorna. Det
kan vara otydligt för vissa användare att siffrorna betecknar olika sidor. Detta kan åtgärdas
genom att lägga till ”Sida 1 av 4”.
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Figur 13: Länkar måste vara begripliga även utanför sitt sammanhang. Länkarna "1, 2 ,3.."
behöver förtydligas med "Sida 1 av 3" etc.

4.6.

De klickbara ytorna måste vara tillräckligt stora

Det ska vara enkelt att aktivera klickbara ytor med muspekaren vilket kan göras genom att
generera tillräckligt stor klickbar yta och genom att ha tillräckligt stort avstånd mellan ytorna.
De klickbara ytorna kan förbättras på samtliga webbsidor. Detta görs genom att öka graden
”padding” i stilmallen.
Huvudmenyn på ratsit.se har stora och bra klickytor på varje val, men det går inte att veta var
en länk övergår till nästa eftersom det inte finns några ramar eller avskiljare mellan
menyvalen, se figur 14 nedan. För att underlätta för användaren att förstå att det är en
klickbar huvudmeny bör avskiljare eller ramar mellan/kring menyvalen läggas till.

Figur 14: I huvudmenyn på ratsit.se är det otydligt när en länk övergår i nästa länk. Detta
kan tydliggöras genom att rama in de olika menyvalen.

4.7.

Tabordningen ska vara logisk med tydliga fokusmarkeringar

Det ska vara möjligt att navigera på webbplatser med hjälp av tangentbordet. Det bör också
finnas en tydlig markering när fokus hamnar på en länk både i fallet då en användare navigerar
med hjälp av tangentbordets tabtangent och när användaren använder muspekaren för att
navigera på sidan. Markeringen hjälper användarna att förstå var de befinner sig samt att välja
rätt länk. En bra fokusmarkering är en kraftig ruta runt den länk som har fokus.
På birthday.se, ratsit.se, 118100.se och torget.se går det att tabba sig igenom sidan med hjälp
av tangentbordet. Markeringen som visar var man befinner sig är dock otydlig, i de flesta fall
är det en standardmarkering som är ljusblå/ljusgrå beroende på webbläsare som används.
Denna bör istället vara betydligt tjockare samt svart. Se bild nedan.

Figur 15: Markeringen som är kring vägbeskrivning är en "standardmarkering" som inte är
tydlig nog. Den svarta markeringen kring "Alla tjänster" är en tydlig och bra markering.

På merinfo.se, upplysning.se och hitta.se går det till viss del att tabba sig igenom innehållet,
men det finns stora brister. På merinfo.se finns det ingen markering för tangentsbordsfokus
förrän efter användaren har tabbat sig igenom sökrutan. Första gången markeringsrutan syns
är vid ”logga in”. Det går att se att fokus hamnar i sökrutorna genom att rutan blir tom och
markören syns, men det måste finnas en tydligare markering runt rutan också.
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På resultatsidan för enskilda resultat på hitta.se där information om en specifik individ/ett
specifikt företag presenteras går det inte att nå länken ”visa numret” med tangentbordet, se
figur 16 nedan. Tabulatorn går från ”Prova ID-skydd..” direkt till adress och hoppar helt enkelt
över telefonnumret. Funktionen kräver ett musklick för att visa hela numret. Detta gör att
tjänsten är obrukbar för någon som söker ett telefonnummer med hjälp av
tangentbordsanvändning. Även här är markeringen otydlig. När ”Sök-knappen” får
tangentbordsfokus syns det inte alls då markeringen är samma färg som rutan.

Figur 16: Det går inte att nå länken "Visa numret" via tangentbordet.

På upplysning.se består markeringen av att länken blir understruken samt att de får en
mörkare blå färg, detta kan göras tydligare då det är svårt att lokalisera markeringen från
start. Eniro.se och 118700.se saknar helt markering för tangentbordsnavigering. Se nedan i
tabell 1 för en samlad bedömning över tangentbordsnavigering och fokusmarkering på alla
webbplatser.

Tabell 1: Många av webbplatserna har brister gällande navigering med tangentbord och
fokusmarkering. Figuren som föreställer en glad gubbe betyder att tjänsten är godkänd
utifrån riktlinjen, figuren som föreställer en gubbe med rak mun betyder att det finns vissa
förbättringsmöjligheter. Figuren som föreställer en ledsen gubbe betyder att det finns
stora förbättringsmöjligheter.
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4.8.

Användare ska kunna förstora text upp till 200 % utan att funktionalitet
går förlorad

Texten på en webbplats ska kunna förstoras upp till 200 % vilket innebär två saker, dels ska
texten i sig själv gå att förstora och dels ska omgivningen till texten inte påverkas så att
innehåll och/eller funktionalitet går förlorad.
Vid förstoring till 200 % hamnar både eniro.se och hitta.se i mobilversion, vilket är bra. Ingen
funktionalitet verkar gå förlorad.
Även ratsit.se hamnar i mobilversion vid förstoring, vilket är bra. Men när man klickar på
menysymbolen och menyn kommer fram, går det inte att scrolla ner i den. Vid
tangentbordsanvändning ser man att det finns fler alternativ i menyn, men alternativen går
inte att komma åt genom att scrolla i förstorat läge. Med andra ord går innehåll förlorat i
detta inzoomade läge.
När birthday.se, merinfo.se, torget.se, 118700.se, 118100.se och upplysning.se zoomas till 200
% anpassas inte webbplatserna på ett korrekt sätt, antingen anpassas ingenting eller så
anpassas innehållet delvis samt att en scroll-lista i sidled dyker upp i nedkant. Riktlinjerna
säger att denna typ av scroll-lista inte ska krävas för att navigera på sidan i zoomat läge. Se
tabell 2 nedan för samlad bedömning av webbplatserna angående förstoring av text upp till
200 %.
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Tabell 2: Figuren som föreställer en glad gubbe betyder att tjänsten är godkänd utifrån
riktlinjen. Figuren som föreställer en ledsen gubbe betyder att tjänsten inte är godkänd
utifrån riktlinjen. Endast hitta.se och eniro.se kan förstoras till 200 % utan att förlora
funktionalitet.

När innehållet på torget.se förstoras till 200 % hamnar viss information omlott vilket gör att en
del av innehållet inte längre går att tyda. Se figur 17 nedan för exempel på detta.

Figur 17: När torget.se förstoras till 200 % hamnar viss information omlott vilket gör att
visst innehåll förloras, se oval markering.

4.9.

Webbplatser ska ha goda kontrastvärden

Kontrasten mellan bakgrundsfärg och textfärg bör vara tillräckligt stor. Rekommenderat
gränsvärde för att uppnå nivå AA i WCAG för text är 4,5:1. Samtliga webbplatser har innehåll
där förgrund och bakgrund har för låga kontrastvärden vilket försvårar för användare med
exempelvis synnedsättning att tyda allt innehåll på webbplatserna.
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Ett exempel på för låga kontraster mellan förgrund och bakgrund finns på hitta.se.
Informationen i sökrutan har en ljusgrå färg som har ett för lågt kontrastvärde till den vita
bakgrunden. Ett annat exempel är den vita symbolen som föreställer ett förstoringsglas på
sök-knappen, den har ett för lågt kontrastvärde i relation till den blåa bakgrunden. Ett tredje
exempel är de blå länkarna som är placerade under sökrutan som har för lågt kontrastvärde i
relation till den gråa bakgrunden. Se alla exempel i figur 18 nedan.

Figur 18: Exempel på text från hitta.se vars kontraster måste förbättras.

Eniro.se har också innehåll med för låg kontrast i relation till bakgrunden. Ikonerna som är
placerade en bit under sökrutan på startsidan har text under sig som beskriver vad varje ikon
föreställer. Denna text har alltför låga kontrastvärden i relation till den vita bakgrunden.

Figur 19: Exempel på innehåll från eniro.se vars kontraster måste förbättras.

De andra webbplatserna måste också öka sina textkontraster för att tillgängliggöra sidorna för
personer med synnedsättning. Nedan i figur 20, 21 och 22 följer några exempel från de andra
webbplatserna.

Figur 20: Exempel på innehåll från ratsit.se där texten i förgrunden har ett för lågt
kontrastvärde i relation till bakgrunden.

Figur 21: Exempel på innehåll från birthday.se vars kontraster måste förbättras.

Figur 22: Exempel på innehåll från 118700.se vars kontraster måste förbättras.
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4.10. Kompabilitet med skärmläsare
4.10.1. Det är viktigt att fokus hamnar i sökrutan och att användaren vet vad som
ska skrivas i den
På birthday.se, hitta.se, ratisit.se, merinfo.se, upplysning.se och torget.se hamnar fokus direkt
i sökrutan och användaren får information om vad som förväntas skrivas in i sökrutan vilket är
bra.
På 118100.se hamnar fokus direkt i sökrutan, men textrutan saknar en ”placeholder” och/eller
en label som innebär att en person som navigerar mer skärmläsare inte får någon information
om vad den ska skriva i rutan direkt, istället måste användaren leta efter information runt
omkring sökrutan.
På 118700 hamnar inte fokus i sökrutan direkt vilket i sig inte är ett problem eftersom
användaren kan tabba sig vidare. Dock är det alltid bättre att fokus hamnar direkt i sökrutan.

4.10.2. Namnge sökknappar för att tydliggöra
På eniro.se, hitta.se, torget.se, upplysning.se och 118100.se saknar sökknappen ett namn.
Namnet är antingen en symbol eller så saknas namnet helt, vilket gör att skärmläsaren enbart
läser upp, ”button”. Detta gör att en person som navigerar med skärmläsare inte vet vad
knappen leder till. Detta kan lösas genom att lägg till en aria-label som gör att knappen blir
uppläst på rätt sätt.

Figur 23: Sökknappen är en button, vilket är bra, men den saknar ett namn som bör vara
"sök".

Figur 24: Merinfo.se.se har en sök-knapp som fungerar bra. De har använt sig av aria-label
för att döpa knappen. Markerat nedan i rött.
<button type="submit" class="btn btn-default" arialabel="Sök"><span class="glyphicon glyphiconsearch"></span></button>
Birthday.se, merinfo.se och 118700.se har sökknappar som är namngivna. 118700.se har dock
problem med teckenkodning, det vill säga att å, ä, ö blir fel i skärmläsaren. Sök återges
exempelvis som ”SÃ¶k” i skärmläsaren, vilket är svårtolkat. Även 118100.se har problem med
teckenkodningen.

4.10.3. Skärmläsaren måste vara kompatibel med ”rull-listor”
När ett sökord skrivs in i sökrutan expanderas det i vissa fall en ruta/lista med förslag
nedanför. I vissa fall när skärmläsaren används hamnar inte fokus i den rutan, utan fokus
fortsätter att vara ”bakom”. Som användare är man inte beroende av att kunna bläddra i listan
då samtliga resultat presenteras när sökningen är gjord, men den lista som kommer under
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rutan är betydligt mer kortfattad vilket kan vara en fördel när skärmläsare används. I vissa fall
läses dock listan upp som en enda lång lista vilket är mindre bra.

Figur 25: Listan med förslag är svår att komma åt med skärmläsaren.

4.10.4. Alla bilder och ikoner måste ha alternativtext
Samtliga bilder och ikoner på en webbplats ska ha en alternativtext. Alternativtexten ska
beskriva bildens eller ikonens syfte, eller om bilden är en länk så ska den beskriva var bilden
leder. Alternativtext används för att personer som navigerar med skärmläsare ska kunna ta del
av information som anges i bilder. Om bilden inte innehåller någon viktig information utan
enbart är dekorativ, som exempelvis många symboler, så ska alternativtexten sättas till alt=””.
Om alternativtext saknas kommer skärmläsaren att läsa upp bildens källa istället.
Det finns många exempel på de utvärderade webbplatserna där alternativtexter är bristfälliga.
På hitta.se presenteras varje sökresultat som en grupperad länk som innebär att all
information i rutan läses upp i en följd, detta är bra. Men ett problem är att de gråa ikonerna
saknar alternativtext vilket gör att ”/default-profile-pic-female.svg” läses upp innan
information om adresser och nummer läses upp, se figur 26 nedan.

Figur 26: Texten i den svarta rutan är vad skärmläsaren läser upp till användaren om
innehållet i den svarta fyrkanten ovan. Den grå symbolen saknar alternativtext vilket gör
att bildens källa läses upp istället.
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På eniro.se är det två bilder som leder till AppStore och Google Play. Alternativtexten för
AppStore är alt="iphone" och för GooglePlay alt="play". Skärmläsaren läser upp ”link, image,
iphone” och sedan ”link, image, play” vilket inte hjälper användaren att förstå var länken
faktiskt leder. En lämplig alternativtext i detta fall är exempelvis: alt="Klicka för att ladda ner
appen från AppStore"

Figur 27: Bilderna har alternativtext, men det är svårt att tolka var bilden/länken faktiskt
leder. Istället för alt="iphone" borde alternativtexten vara exempelvis alt ="Klicka för att
ladda ner appen från AppStore".

Webbplatserna använder många symboler, exempelvis används symboler på eniro.se bredvid
”Karta” och ”Vägbeskrivning” där den ena är en ”kartnål” och den andra är två pilar. Även
längre ner finns symboler som leder till ”historiska flygfoton”, ”restauranger” etc. Problemet
är att dessa symboler antingen saknar alternativtext eller har namn som inte hänger ihop med
symbolen, exempelvis symbolen som föreställer bestick ovanför länken ”restauranger” läses
upp som ”link, golfhål med flagga, restauranger”. Detta riskerar att förvirra användare som
använder skärmläsare eftersom länken inte leder till något som har med golfbanor att göra.
Riktlinjerna rekommenderar att lösa detta genom att göra en enda länk (ett A-element) av en
ikon och text i en sammansatt länk. Detta innebär att man skapar en gemensam klickbar yta
av länken med länktexten ”Restauranger” och symbolen som får en tom alternativtext
(alt=””). Dessa problem är återkommande på samtliga sidor på eniro.se.

Figur 28: Dessa ikoner från eniro.se saknar helt alternativtext eller har alternativtext som
inte beskriver vad ikonen föreställer.

Birthday.se har överlag alternativtexter på många av bilderna, många bilder som är irrelevanta
för användaren har alttexten alt= ””, vilket är bra. Men, det finns också många bilder som
endast beskriver vad som står på bilden och inte var den leder. Exempelvis har loggan en
alternativtext som lyder ”birthday.se” vilket är okej, men för att förtydliga ytterligare skulle
alternativtexten vara ”till startsida på birthday.se” vilket är var länken/bilden faktiskt leder.
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Figur 29: Nedan är exempel på bra alternativtexter på birthday.se.

På ratsit.se saknar ikonerna som leder till sociala medier alternativtext. Även Ratsit-loggan på
resultatsidorna saknar alternativtext, den heter endast ”/” men bör istället heta exempelvis
alt=”klicka för att återgå till startsida”. Alla ikoner i sidfot som leder till olika
applikationsbutiker är däremot bra kodade.

Figur 30: Ratsit-loggan på resultatsidorna har en alternativtext som heter "/". För att
tydliggöra för personer med skärmläsare bör loggan ha en alternativtext om var länken
leder.

Merinfo-loggan högst upp och längst ner saknar alternativtext. Länkarna till sociala medier
saknar alternativtext. Detta bör åtgärdas för att personer med skärmläsare ska förstå vad
innehållet är för något.

Figur 31: Merinfo-loggan högst upp på webbsidan saknar alternativtext.
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5. Utvärdering av webbplatser genom användartester
I följande kapitel presenteras resultat från de 21 användartester som genomförts för att
utvärdera nummerupplysningsföretagens webbplatser.

5.1.

Flera testpersoner använder sig av både 118 400 och andra tjänster för att
söka efter kontaktuppgifter

De flesta testpersoner som deltagit i denna studie söker efter telefonnummer med hjälp av en
kombination av olika tjänster. Majoriteten av de testpersoner som är blinda eller har
synnedsättning använder sig av både den kostnadsfria tjänsten 118 400 och andra digitala
nummerupplysningstjänster för att söka efter telefonnummer. Testpersonerna pekar på flera
fördelar med att använda sig av olika tillvägagångssätt för att söka rätt på telefonnummer:
”Jag brukar vanligtvis använda mig av hitta.se i mobilen. Eftersom jag väldigt lätt
kan lägga över nummer i telefonens kontakter, jag kan ringa upp direkt också,
jag tycker det är så himla smidigt att kunna det. Det kan hända någon gång när
jag är ute någonstans och det är osmidigt att ta fram mobilen och använda sig av
appen som jag använder 118 400. Det är jättebra att 118 400 finns, men jag
skulle säga att jag skulle absolut klara mig utan den för jag klarar mig jättebra
med hitta.se.” – Blind testperson
Enligt de testpersoner som använder sig av tjänsten 118 400 är det två aspekter som pekar på
fördelar med tjänsten. Den första fördelen är att det upplevs som enklare när man är ute
bland folk och på väg någonstans att använda sig av 118 400 jämfört med att gå in på en
webbplats eftersom det kan vara svårt att höra vad skärmläsaren säger när det är mycket ljud
runtomkring. En annan fördel är att 118 400 kan vidarekoppla direkt till den person eller
verksamhet som man vill komma i kontakt med. På så sätt slipper man spara ner nummer i
telefonen innan man kan ringa. Några testpersoner ber också att få numret via sms ifall linjen
hos den man söker skulle vara upptagen när man blir vidarekopplad.
Hos de testpersoner som inte använder sig av tjänsten 118 400 dominerar webbplatsen
hitta.se som den mest använda tjänsten. Vissa använder sig även av webbplatsen eniro.se. De
flesta väljer dessa webbplatser eftersom det är de tjänster som de hört talas om och som de
dessutom är mest vana vid att använda.
Olika sökvägar och tjänster används beroende på om man söker kontaktuppgifter till
privatpersoner eller företag. Flera testpersoner söker kontaktuppgifter till företag via
sökmotorn Google. Anledningen till detta är att det upplevs som att det går snabbare att få
tag på kontaktuppgifter om man googlar direkt.

5.2.

Att söka efter en privatpersons telefonnummer och innehavare till ett
telefonnummer

I de två första stegen under användartesterna fick testpersonerna i uppgift att först söka efter
en privatpersons telefonnummer och därefter söka efter innehavare till ett telefonnummer.
Testpersonerna fick själva välja vem och vilket nummer som de ville söka efter. Följande
områden var återkommande under användartesterna:
•
•

Förtydliga textfält genom tydligare beskrivningar och bättre kontraster
Majoriteten av testpersonerna föredrar att fylla i alla sökord i ett textfält
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•

Få steg till telefonnummer uppskattas av testpersonerna

Generella kommentarer som gavs under användartesterna är att testpersonerna vill gå så få
steg som möjligt för att få tag på den information som de söker efter. Majoriteten av
testpersonerna tycker exempelvis att hela telefonnummer ska skrivas in redan i resultatlistan.
Ett annat exempel är att testpersonerna med skärmläsare vill kunna bläddra ner till
resultatlistan så snabbt som möjligt utan att behöva bläddra förbi annat innehåll på
webbplatsen.

5.2.1.

Förtydliga sökfält genom utförliga beskrivningar och bättre kontraster

Det första som flera testpersoner reagerat på när de kommer in på webbplatsen och ska söka
på namn eller telefonnummer är hur väl tjänsten beskriver vad som ska skrivas in i sökfälten.
Flera testpersoner uppskattar textfälten på hitta.se och eniro.se eftersom det tydligt förklarar
vilken typ av information som kan skrivas in i textfälten. Se figur 32 nedan.

Figur 32: Flera testpersoner uppskattar textfälten på eniro.se och hitta.se.

Webbplatsen torget.se har två textfält som användare kan fylla i när de ska söka efter
information. I dagsläget anser testpersonerna att det är alltför otydliga beskrivningar till vad
man ska skriva in i de olika textfälten. Några testpersoner reagerar exempelvis på att det inte
är tydligt om man kan skriva in telefonnummer i första rutan eftersom beskrivningen i rutan
lyder ”Vad eller Vem?”, se figur 33 nedan.

Figur 33: Testpersonerna tycker att beskrivningarna i textfälten kan bli tydligare.

Överlag upplever testpersonerna med synnedsättning att texten med beskrivningar inuti
textfälten är svåra att tyda eftersom det är dålig kontrast mellan text och bakgrund, se figur 34
nedan. Samtliga webbplatser behöver öka konstrastnivåerna mellan text och bakgrund för att
användare med synnedsättning ska kunna tyda beskrivningarna i textfälten.
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Figur 34: Texten i textfälten på samtliga webbplatser har för låg kontrast mellan text och
bakgrund.

5.2.2.

Majoriteten av testpersonerna föredrar att fylla i alla sökord i ett textfält

Eniro.se och hitta.se har ett sökfält där användare fyller i alla sökord medan torget.se, ratsit.se
och merinfo.se använder sig av två sökfält där användare i det första sökfältet ska fylla i
sökord som är namn eller telefonnummer medan det andra sökfältet är avsett för
adressuppgifter. De flesta testpersoner tyckte att det var svårt att förstå att sökorden ska
skrivas in i två olika sökfält och skriver istället till en början in samtliga sökord i det första
sökfältet. När testpersonerna skriver in alla sökord i den första sökrutan läser sökmotorn alla
sökord som del av ett namn vilket gör att inga träffar dyker upp i resultatlistan, se exempel i
figur 35 nedan.

Figur 35: Flera testpersoner skriver in alla sökord i första sökrutan trots att de egentligen
ska dela upp sökorden i två sökrutor.

När testpersonerna söker en andra gång efter att de upptäckt att sökorden ska skrivas in i två
olika sökrutor får de träffar i resultatlistan, se figur 36 nedan.

28 (63)

Figur 36: När sökorden skrivs in korrekt i de två sökrutorna dyker träffar upp i
resultatlistan.

När testpersonerna blir tillfrågade varför de skrev in alla sökord i det första sökfältet svarar de
flesta att de gjorde det av ren vana. Många testpersoner använder sig vanligtvis av eniro.se
eller hitta.se som nummerupplysningstjänst som bara har ett sökfält där man fyller i alla
sökord. Av ren vana fyller de därför i alla sökord i det första sökfältet. Nästan samtliga blinda
testpersoner som deltagit i denna studie fyller i alla sökord i de första sökfälten eftersom de
klickar ”Enter” direkt efter att de fyllt i första sökrutan. Den testperson som tabbade sig vidare
till sök-knappen uppmärksammade att det fanns ett till sökfält och kunde dela upp sökorden i
de två sökfälten innan den första sökningen genomfördes. En blind testperson ger förslag på
hur nummerupplysningstjänsterna med två sökfält kan uppmärksamma blinda användare på
att det finns flera sökfält:
”Det var krångligt att söka eftersom jag inte visste att det fanns två sökrutor. För
att göra det tydligare kanske de kunde informera om hur många sökfält det är
som ska fyllas i. Jag har inte koll på hur man kan koda men de kanske kunde göra
så att skärmläsaren kan läsa upp ’textfält ett av två’ eller liknande.” – Blind
testperson om utformning av sökfält
När testpersonerna blir tillfrågade om de föredrar att skriva in sökorden i ett eller flera sökfält
svarar samtliga att de föredrar att fylla i alla sökord i ett och samma sökfält. Detta eftersom de
flesta är vana vid nummerupplysningstjänster med en sökruta och för att de upplever att de
sparar dem tid att fyll i alla sökord i en ruta istället för att dela upp dem i två.

5.2.3.

Få steg till lokalisering av telefonnummer uppskattas av testpersonerna

Hur många steg som användare måste gå igenom för att lokalisera det telefonnummer som de
söker efter skiljer sig åt mellan nummerupplysningstjänsterna. En generell åsikt hos
testpersonerna är att ju färre steg som krävs för att lokalisera hela telefonnumret desto
bättre. Eniro presenterar telefonnummer direkt i resultatlistan vilket testpersonerna
uppskattar, se i figur 37 nedan.
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Figur 37: Testpersonerna uppskattar att Eniro presenterar telefonnummer redan i
resultatlistan, se röda markeringar.

Både hitta.se och ratsit.se presenterar inte fullständiga telefonnummer i resultatlistan vilket
gör att användare måste klicka sig vidare ett steg till, se exempel i figur 38 nedan.

Figur 38: Hitta.se (överst) presenterar hela numret förutom sista två sifforna. Ratsit.se
(underst) inkluderar inte nummer i sin resultatlista.

Majoriteten av testpersonerna reagerade även på att hitta.se inte presenterar det fullständiga
numret förrän användaren på nästa resultatsida klickar på ”Visa numret”, se figur 39 nedan.
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Figur 39: Användare måste klicka på "Visa numret" (se röd markering) för att se det
fullständiga telefon-/mobilnumret.

Testpersonerna anser att detta extra steg som innebär att behöva klicka på ”Visa numret”
känns onödigt tidskrävande. Istället önskar de att hitta.se kunde presentera det fullständiga
numret direkt. Vad som dock uppskattas av flera av testpersonerna med synnedsättning är att
numret blir förstorat efter att man klickat på ”Visa numret”.

5.3.

Att söka efter kontaktuppgifter till en närliggande vårdcentral

I ett steg fick testpersonerna söka rätt på kontaktuppgifter (telefonnummer och adress) till en
närliggande vårdcentral. Följande områden framkom under användartesterna och behandlas i
avsnitten nedan:
•
•
•

Bättre relevans i sökresultaten önskas av testpersonerna
Kartfunktioner kan förbättras både visuellt och informativt
Testpersonerna önskar information om öppettider till vårdcentraler

5.3.1.

Bättre relevans i sökresultaten önskas av testpersonerna

Vid sökning efter en närliggande vårdcentral påpekar testpersonerna att alla
nummerupplysningstjänster har förbättringspotential vad gäller träffsäkerheten i de resultat
som presenteras. De flesta testpersoner söker på vårdcentral och den stadsdel som
användartestet genomfördes i, som exempelvis ”Vårdcentral Kungsholmen”. Av de fem
tjänster som testades kunde eniro.se och hitta.se presentera vårdcentraler på stadsdelsnivå.
Merinfo.se, ratsit.se och torget.se presenterade inte några resultat när testpersonerna sökte
på vårdcentral och stadsdel, istället visade de resultat på vårdcentraler först när
testpersonerna sökte på ”vårdcentral Stockholm”. Detta medförde att testpersonerna ställde
sig tveksamma till träffsäkerheten i sökmotorerna hos merinfo.se, ratsit.se och torget.se.
Eniro.se och hitta.se är därför de tjänster som testpersonerna i detta steg ställer sig mest
positiva till. Trots detta finns det förbättringspotential vad gäller dessa tjänster också enligt
testpersonerna.
Vid sökning efter närliggande vårdcentral på eniro.se och hitta.se kan testpersonerna
rangordna sökresultaten utifrån avstånd vilket uppskattas av testpersonerna. Några
testpersoner reagerar dock på att eniro.se visar resultat som inte är vårdcentraler:
”Eftersom jag söker på ’vårdcentral’ så borde det komma upp specifikt
vårdcentral. Det är en massa andra mottagningar som kommer upp innan
Fridhemsplans vårdcentral.” – Äldre testperson om sökresultaten
Bland resultaten presenteras bland annat mottagningar för graviditet, tandvård och ögonvård.
När testpersonerna rangordnar resultaten efter avstånd kommer en vårdcentral först på
nionde plats, se figur 40 nedan.
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Figur 40: Den första vårdcentralen presenteras först på plats nio i resultatlistan.

Anledningen till att eniro.se presenterar andra resultat än vårdcentraler är för att samtliga
resultat är kategoriserade som ”vårdcentraler, hälsocentraler”. För att göra det tydligare för
personer som söker efter vårdcentraler kan mer specifika kategoriseringar göras där
vårdcentraler som erbjuder allmän vård utgör en egen kategori.
På hitta.se presenteras även där resultat för mer specialiserade vårdcentraler, skillnaden
jämfört med eniro.se är att de allmänna vårdcentralerna kommer högt upp vilket uppskattas
av testpersonerna, se figur 41 nedan.

Figur 41: De två första resultaten visar vårdcentraler för allmän sjukvård.

En förbättringspotential på hitta.se som framförts av testpersonerna är att resultatlistan
automatiskt bör rangordnas utifrån närhet snarare än popularitet. Särskilt de äldre
testpersonerna ställde sig tveksamma till varför hitta.se väljer att rangordna resultatlistan
utifrån popularitet.
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5.3.2.

Kartfunktioner kan förbättras både visuellt och informativt

Flera testpersoner uppgav under användartesterna att de uppskattar att använda sig av
tjänsternas kartfunktioner som komplement till informationen i resultatlistan för att tydligare
kunna jämföra sökresultats positioner. Några testpersoner påpekar att de uppskattar att både
eniro.se och hitta.se presenterar en karta redan i resultatlistan där positioner för alla resultat
visas.
Eniro.se och hitta.se har inkluderat siffror i sina kartor som har olika funktioner. Några
testpersoner reagerar på att det är svårt att veta vad siffrorna i kartan på hitta.se syftar till, se
figur 42 nedan. Enligt testpersonerna finns det inte en klar koppling till resultatlistan.

Figur 42: Några testpersoner tycker att det är svårt att förstå vad siffrorna i kartan syftar
till.

Siffrorna i kartan på hitta.se har en tydligare koppling till den information som presenteras i
resultatlistan. Sifforna representerar det nummer som respektive sökresultat har tilldelats i
resultatlistan, se figur 43 nedan.

Figur 43: Sifforna i kartan på eniro.se har en koppling till det nummer som respektive
resultat tilldelats i resultatlistan.

En annan aspekt som flera av de synnedsatta testpersonerna reagerar på är att vissa kartor
har för låg kontrast mellan positionspunkterna och bakgrunden, ett exempel på en karta vars
kontraster skulle behöva förbättras är på eniro.se, se i figur 44 nedan.
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Figur 44: Kontrasten mellan positionspunkterna och den bakomliggande kartan måste
förbättras i tjänsten eniro.se.

5.3.3.

Testpersonerna önskar information om öppettider till vårdcentraler

Väl inne på resultatsidan för en specifik vårdcentral tillfrågades testpersonerna om det var
någon information som de ansåg saknas. Ett flertal testpersoner påpekade att de gärna skulle
vilja få information om öppettider, något som inte presenteras i alla tjänster. Av de fem
testade tjänsterna är eniro.se enda tjänsten som konsekvent presenterade öppettider för de
vårdcentraler som testpersonerna sökte efter. Hitta.se presenterar öppettider när de lagts in
av användare, i vissa fall saknas därför denna information. Merinfo.se, ratsit.se och torget.se
presenterar inte information om öppettider på sin webbplats vilket testpersonerna önskar att
de kunde göra.
Ett förbättringsförslag från testpersonerna är att presentera öppettider redan i resultatlistan.
Detta för att snabbt kunna göra jämförelser mellan vårdcentralers öppettider.

5.4.

Att söka efter besöksadress till Post- och telestyrelsen

I det sista steget fick testpersonerna söka efter besöksadress till Post- och telestyrelsen. Detta
för att testa hur enkelt eller svårt det är att söka rätt på en myndighets besöksadress. Följande
förbättringsområden framkom under användartesterna:
•
•
•

Testpersoner vill att sökmotorn ska kunna söka på förkortningar
Tydliggöra vilken typ av adress som presenteras
Flera testpersoner har svårt att tyda vilket innehåll som utgör länkar

5.4.1.

Testpersoner vill att sökmotorn ska kunna söka på förkortningar

Vid sökning efter besöksadress skrev testpersonerna in flera olika typer av variationer på
orden Post- och telestyrelsen och Stockholm. Några testpersoner valde att bara skriva ut ”PTS
Sthlm” eftersom de ville spara tid och testa om sökmotorerna kunde söka på förkortningar.
Eniro.se, hitta.se och torget.se var de tjänster som kunde lokalisera Post och telestyrelsens
adress. Testpersonerna uppskattar sökmotorer som kan söka på förkortningar eftersom det
inte blir lika tidskrävande som när alla ord skrivs ut.
Testpersonerna önskar också att sökmotorerna ska kunna hitta Post- och telestyrelsen även
när man skriver in närliggande ord, som exempelvis Post o telestyrelsen eller Post &
telestyrelsen. Några testpersoner reagerar på att torget.se visar en adress när de söker på
”Post- och telestyrelsen” och en annan adress när de söker på ”Post & telestyrelsen”. För att
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användare ska kunna lita på att de hittar rätt adress bör informationen i databasen vara
uppdaterad.

5.4.2.

Tydliggöra vilken typ av adress som presenteras

När tjänsterna presenterar adresser på sina webbplatser vill testpersonerna att det ska framgå
tydligt om det är en besöksadress eller postadress som presenteras. För att användare ska
vara säkra på att den adress som de hittar är besöksadress bör detta skrivas ut. Merinfo.se är
den enda tjänsten som skriver ut vad som är besöksadress och vad som är postadress vilket
uppskattas av testpersonerna, se figur 45 nedan.

Figur 45: Merinfo.se skriver tydligt ut vilken adress som är besöksadress vilket
testpersonerna uppskattar.

5.4.3.

Flera testpersoner har svårt att tyda vilket innehåll som utgör länkar

Ett återkommande problem, som också illustrerades i WCAG-analysen, är att det emellanåt
inte är tillräckligt tydligt, framförallt för de äldre testpersonerna, vilket innehåll som utgör
länkar.
Flera testpersoner upplevde att det var svårt att förstå att resultatlistan på ratsit.se innehåller
länkar. Enligt testpersonerna var det svårt att förstå eftersom rutorna inte är framhävda
grafiskt sett, se exempel på resultatlistan i figur 46 nedan.

Figur 46: Flera testpersoner missar att rutorna i resultatlistan på ratsit.se är länkar.

För att användare lätt ska kunna förstå vilket innehåll som är klickbart måste länkarna skilja sig
grafiskt från annat innehåll på webbplatsen. För de testpersoner som inte är datorvana bör
länkad text både ändra färg och bli understruken när användare har fokus på texten, se
exempel på detta från hitta.se i figur 47 nedan.
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Figur 47: För att markera ut text som är länkar använder sig flera webbplatser av en blå
färg. Nedan är exempel på länkad text från hitta.se.

5.5.

Kompabilitet med skärmläsare

I denna del har resultaten från användartesterna med de blinda testpersonerna sammanställts
för att specifikt kunna lyfta fram områden som berör webbplatsernas kompabilitet med
skärmläsare. Alla webbplatser har förbättringspotential gällande kompabilitet med
skärmläsare. Följande områden framkom under användartesterna:
•
•
•

Mycket reklam försvårar navigation på webbplatserna
Testpersonerna vill snabbt komma ner till resultatlistan
Alternativtext behövs till alla ikoner och bilder

5.5.1.

Mycket reklam försvårar navigation med skärmläsare

En generell åsikt som återkommit under användartesterna med samtliga målgrupper är att
reklamen ibland stör så pass mycket att det upplevs som att det blir svårt att fokusera på det
innehåll som är relevant. Extra svårt blir det dock för de testpersoner som använder sig av
skärmläsare. Detta eftersom flera upplever att det blir svårt att särskilja reklamen från det
övriga innehållet på sidan:
”Det är jättemycket reklam, det är inte kul, men det kanske man inte kan göra så
mycket åt. På resultatsidan är det irriterande att det kommer upp en stor
reklambanner högt upp. Jag måste gå ner för att hitta kontaktuppgifter, de skulle
kunna lägga informationen högst upp och reklamen längre ner för att inte
behöva gå förbi det innan informationen.” – Blind testperson om reklam på
webbplatserna
På vissa webbplatser är informationen placerad mitt emellan två avsnitt med reklam,
se exempel från hitta.se nedan i figur 48. Eftersom skärmläsaren inte läser upp att det
är reklam utan endast läser upp titeln blir en del testpersoner fundersamma på om
det som läses upp är relevant information eller inte.
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Figur 48: Flera testpersoner tycker det är svårt att särskilja reklam från annat innehåll.

Ett annat exempel när testpersonerna hade svårt att särskilja reklam från annat
innehåll är i resultatlistorna på ratsit.se, se figur 49 nedan. Reklamen är placerad i
resultatlistan, när skärmläsaren har fokus i reklamrutorna får testpersonen ingen
information om att det är reklam eller en annons. Skärmläsaren läser endast upp
”länk” följt av titeln på reklamen. Att inte kunna särskilja reklam från övrigt innehåll
på webbplatsen sänker tilltron till tjänsten uppger några testpersoner.

Figur 49: På ratsit.se är reklamen som en del av resultatlistan.

För att användare med skärmläsare ska kunna särskilja reklam från annat innehåll på
webbplatserna bör reklamen på ett tydligare sätt markeras som reklamannonser.
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5.5.2.

Testpersonerna vill snabbt komma ner till resultatlistan

En generell åsikt hos testpersonerna är att det ska gå snabbt att navigera sig ner till resultaten
som är den mest relevanta informationen. I vissa tjänster går det smidigt att komma ner till
resultatlistan. På eniro.se har alla resultat kodats som h1, rubriknivå 1, vilket betyder att
skärmläsaren snabbt bläddrar ner till resultatlistan om användaren ställt in skärmläsaren på
rubriker. Att koda det mest centrala innehållet som rubriker hjälper användare med
skärmläsare att hoppa över innehåll som är mindre relevant som exempelvis reklamannonser.
I andra tjänster är det svårare för testpersonerna att navigera snabbt ner till resultatlistan, ett
exempel är ratsit.se där vissa testpersoner upplever att de måste bläddra igenom mycket
information innan de kommer ner till resultatlistan:
”Meckigt att hitta sökträffen eftersom den inte tar mina snabbnavigeringar med
rubriker. Det tar jättelångt tid att komma ner till resultatlistan, jag måste klicka
mig igenom en massa andra saker.” – Blind testperson om lokalisering av resultat
Sökfunktionen på ratsit.se är utformat på ett sätt som skiljer sig från sökfunktionerna hos de
andra tjänsterna. För att komma ner till resultatlistan måste användare bläddra sig igenom
sökrutan först som innehåller flera sökalternativ, se figur 50 nedan.

Figur 50: Användare med skärmläsare måste bläddra igenom all information i sökrutan
innan de kommer ner till resultatlistan, se röd markering.

Ett annat exempel på en webbplats där testpersonerna upplever att det tar tid att komma till
resultatlistan är merinfo.se. På merinfo.se måste användaren ta sig igenom både
reklamannonser och den vänstra menyn som visar sökalternativ, se figur 51 nedan.

Figur 51: På merinfo.se måste användare bläddra förbi både reklam och meny med
sökalternativ innan de når resultatlistan.
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För att underlätta för användare med skärmläsare bör varje resultat i resultatlistan kodas som
rubrik. På så sätt kan användare navigera sig ner snabbare till resultaten.

5.5.3.

Alternativtext saknas på en del bildbaserat innehåll

För att användare med skärmläsare ska kunna ta till sig allt innehåll på en webbplats och
kunna använda sig av alla funktioner fullt ut måste allt bildbaserat innehåll ha alternativtext
som skärmläsaren kan läsa upp.
I dagsläget har alla tjänster brister vad gäller textalternativ till bildbaserat innehåll, vilket både
visats i WCAG-analysen och genom användartesterna. Exempel på innehåll som inte har en
korrekt beskrivning är kartan i resultatlistan på eniro.se. När skärmläsaren har fokus på kartan
läser den endast upp ”Bildruta”, ingen information om att det är en karta. Andra exempel går
att hitta på torget.se som har flera ikoner och bilder som inte har några beskrivningar. Sökknappen till höger om textfälten heter endast ”knapp”, reklambannern ovanför resultatlistan
heter ”länk, bild” följt av en serie siffror, se exempel i figur 52 nedan.

Figur 52: Torget.se har visuellt innehåll som inte har textbeskrivningar.

Resultatlistorna på hitta.se har visuellt innehåll som inte har tydliga beskrivningar, exempelvis
har ikonerna som liknar siluett av en person ingen beskrivning, likaså med ikonen som liknar
ett hänglås, se figur 53 nedan.

Figur 53: Det visuella innehållet i resultatlistan på hitta.se saknar alternativtext som
beskriver ikonerna, se röda markeringar.
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6. WCAG 2.0-analys av nummerupplysningstjänsternas
applikationer
Fem applikationer har tillgänglighetsgranskats: Eniro, Hitta, Ratsit, Birthday och Torget.
Analysen visar att samtliga applikationer har liknande brister vad gäller tillgänglighet utifrån
riktlinjerna i WCAG 2.0 nivå AA. Analysen fokuserade framförallt på kontraster, storlek på
klickbara ytor och kompabilitet med skärmläsare. Följande förbättringsområden redogörs för i
nedanstående avsnitt:
•
•
•

6.1.

Förbättra kontrastvärdet mellan text och bakgrund
Förstora de klickbara ytorna
Allt bildbaserat innehåll och länkar måste vara tydligt beskrivna

Förbättra kontrastvärdet mellan text och bakgrund

Alla applikationer har brister vad gäller kontraster. Kontrastförhållandet mellan text och
bakgrund i Hittas applikation är på flera ställen alltför svag. Startsidan visar exempelvis flera
förslag på möjliga sökningar där adressen bland annat presenteras i en ljusgrå färg. Den ljusgrå
färgen på texten tillsammans med den vita bakgrunden ger en för svag kontrast. För att
användare med synnedsättning ska kunna ta till sig all information som presenteras måste
kontrastförhållandet mellan text och bakgrund öka, se figur 54 nedan.

Figur 54: De röda markeringarna ringar in ställen där kontrastförhållandet mellan text och
bakgrund är för svagt i Hittas applikation.

Ett annat exempel på för svaga kontraster är texten i sökrutan i Eniros applikation, se figur 55
nedan.
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Figur 55: Den röda markeringen i sökrutan visar att kontrastförhållandet mellan texten
”Sök produkt, tjänst, företag, p…” och bakgrund har ett för lågt kontrastvärde.

Ytterligare ett exempel på svaga kontraster är ”Träfflista” som är skrivet i en vit nyans och den
blå bakgrunden i Ratsits applikation, se figur 56 nedan.

Figur 56: Rubriken "Träfflista" högst upp till vänster har ett för lågt kontrastförhållande
med den blåa bakgrunden.

Birthday är den enda applikationen som har ett bra kontrastvärde mellan text och bakgrund i
sökrutorna. Texten är svart och bakgrunden är vit vilket gör att kontrastvärdet uppfyller
kraven utifrån WCAG 2.0, se figur 57 nedan.
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Figur 57: I Birthdays applikation har texten i sökrutorna bra kontraster.

6.2.

Förstora de klickbara ytorna

För att alla användare ska kunna interagera med skärmar på ett tillförlitligt sätt bör alla
element som användaren kan klicka på vara tillräckligt stora. Alla applikationer har brister
också inom detta område. Ett exempel är att vissa klickbara ytor i Eniro kan göras större för att
alla användare ska kunna klicka inom den avsedda ytan. Se exempel på en klickbar yta i figur
58 nedan som kan förstoras ytterligare för att göras mer tillgänglig.

Figur 58: Tillgångstestaren9 visar att vissa klickbara ytor i applikationen kan göras större
för att användare på ett enklare sätt ska kunna klicka rätt.

Andra exempel på klickbara ytor som kan förstoras går att hitta i Torgets applikation. Ytorna
som det står ”Kartposition”, ”Väder” och ”Lägg till snabbsök” bör alla förstoras för att göra det
enklare för användare som exempelvis är ovana vid att interagera med små skärmar.

9

Tillgångstestaren är ett verktyg som föreslår tillgänglighetsförbättringar för Android-appar utan behov av tekniska kunskaper.
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Figur 59: I Torgets applikation kan flera klickbara ytor förstoras.

6.3.

Allt bildbaserat innehåll och länkar måste ha tydliga alternativtexter

Vissa bildbaserade objekt i Hittas applikation saknar alternativtext som kan läsas av
skärmläsare. Det innehåll som presenteras grafiskt inom ett element måste ha alternativtexter
för att användare med skärmläsare ska förstå vad det grafiska innehållet syftar till. Ett
exempel på ett grafiskt innehåll som saknar en alternativtext är krysset som dyker upp till
höger om textrutan när användare börjar skriva in text. Krysset syftar till att radera innehåll i
textrutan men i dagsläget kan inte skärmläsaren avläsa syftet med ikonen utan läser bara upp
”namnlös”, se figur 60 nedan.

Figur 60: Den röda markeringen ringar in ikonen som visar ett kryss som är beläget höger
om textrutan vid sökning. Eftersom ikonen saknar innehållsetikett avläses den inte av
skärmläsare.

Eniros applikation saknar också på ett flertal ställen alternativtext som beskriver vad det
bildbaserade innehållet föreställer och syftar till. Detta gör att användare som är beroende av
skärmläsare får svårt att utläsa vad en del av innehållet i applikationen är för något. För att
öka tillgängligheten för användare med skärmläsare bör man därför infoga alternativtext som
beskriver det bildbaserade innehållet i applikationen. För exempel på bildbaserat innehåll som
saknar alternativtexter, se figur 61 nedan.
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Figur 61: De ikoner som är rödmarkerade saknar innehållsetiketter vilket innebär att detta
innehåll inte blir läst av skärmläsare.
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7. Utvärdering av applikationer genom användartester
7.1.

Fyra applikationer har testats

Av de fem nummerupplysningstjänster som utvärderas genom användartester erbjuder fyra
av dessa tjänster nummerupplysning via applikationer: Hitta, Eniro, Ratsit och Torget.
Vid test av applikationerna har testpersonerna fått genomföra samma steg som de genomför
på webbplatserna: söka efter en privatpersons telefonnummer, söka efter innehavare till ett
telefonnummer, söka efter en närliggande vårdcentral och söka efter besöksadress till Postoch telestyrelsen.
I tillägg till dessa fyra steg genomfördes även några användartester på iPhones Siri-funktion
som är en form av chattbott. Testpersonerna fick bland annat testa hur det var att via Siri leta
efter kontakter i mobiltelefonens adressbok och söka efter vägbeskrivningar.

7.2.

Att söka efter en privatpersons telefonnummer och innehavare till
telefonnummer

I de två första stegen fick testpersonerna söka efter en privatpersons telefonnummer och söka
efter innehavare till ett telefonnummer. Syftet var att testa hur enkla eller svåra dessa
uppgifter var att genomföra enligt testpersonerna.
Under tiden som testpersonerna genomförde dessa två steg uppmärksammades ett antal
förbättringsområden som rörde applikationerna i stort. Detta gör att förbättringsområdena
som redovisas för i avsnitten nedan inte bara berör de specifika steg som genomfördes utan
berör även generella kommentarer om applikationen. Följande förbättringsområden redogörs
för i nedanstående avsnitt:
•
•
•

De synnedsatta testpersonerna eftersöker bättre kontraster
Flera testpersoner eftersöker tydliga bakåtknappar
Det ska vara enkelt att radera information i sökrutor

7.2.1.

De synnedsatta testpersonerna eftersöker bättre kontraster

En generell synpunkt från de synnedsatta testpersonerna var att det var svårt att tyda texten i
flera av applikationerna. Det är framförallt den text som är ljusgrå som testpersonerna har
svårt att tyda. Nedan följer två exempel från Hitta och Torget där man använder sig av en
ljusgrå textfärg mot vit bakgrund:
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Figur 62: En del text i applikationerna har för låg kontrast i relation till textens bakgrund.
Exempel från Hitta (till vänster) och Torget (till höger).

Genom att höja kontrastvärdet mellan text och textens bakgrund blir applikationerna mer
tillgängliga och mer användbara för personer med synnedsättning.

7.2.2.

Flera testpersoner eftersöker tydliga bakåtknappar

Ett återkommande problem under användartesterna var att flera testpersoner inte förstod hur
de skulle backa i applikationerna. Av de fyra testade applikationerna har Eniro och Torget inte
någon bakåt-knapp, istället måste användare backa med telefonens egna bakåt-knapp. För
flera av de äldre testpersonerna som inte var så vana vid att använda sig av applikationer var
detta svårt att förstå. Se figur 63 nedan för exempel från Eniro och Torgets applikation.

Figur 63: Att bakåt-knappar saknas i Eniro och Torgets applikationer gör det svårt för vissa
testpersoner att veta hur de ska backa bakåt ett steg. Eniro (till vänster) och Torget (till
höger).
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Att kunna backa bakåt är en av de mest användbara funktionerna i applikationer. Några
testpersoner valde att starta om applikationen eftersom de inte förstod hur de skulle kunna
backa bakåt till startsidan. Lägg därför till en bakåtknapp för att tydliggöra för de användare
som är ovana vid att använda sig av applikationer.

7.2.3.

Det ska vara enkelt att radera information i sökrutor

För att på ett snabbt och smidigt sätt kunna söka efter ny information eftersöker flera
testpersoner smidiga sätt att radera gammal information i sökfälten. Testpersonerna
uppskattar Eniros applikation i detta hänseende eftersom information i sökfältet kan raderas
på två sätt, dels genom att trycka på krysset till höger i rutan och dels genom att trycka direkt
på texten så allt markeras och sedan trycka på tangentbordets bakåtknapp. Se nedan i figur 64
för exempel på detta i Eniros applikation.

Figur 64: Flera testpersoner uppskattar att det är enkelt att radera gammal text i sökfältet
i Eniros applikation.

I Ratsits applikation tycker testpersonerna att det är desto svårare att radera text i sökfältet.
Som det ser ut i dagsläget finns det inget kryss som användare kan trycka på för att radera
texten, det är inte möjligt att markera all text genom att trycka direkt på texten. Det upplevs
som onödigt tidskrävande att behöva radera bokstav för bokstav i sökfältet. Se exempel från
Ratsits applikation nedan.
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Figur 65: Testpersonerna eftersöker enklare sätt att radera text i sökfälten i Ratsits
applikation.

7.3.

Att söka efter närliggande vårdcentral

I andra steget fick testpersonerna i uppgift att söka efter en närliggande vårdcentral. Syftet var
att testa hur enkelt eller svårt det var att lokalisera en närliggande vårdcentral och hur tydlig
informationen om vårdcentralen var. Följande områden redogörs för i nedanstående avsnitt:
•
•

Tydliggör för användare var länkar leder
Testpersoner efterfrågar information om öppettider

7.3.1.

Tydliggör för användare var länkar leder

Ett återkommande problem som de äldre testpersonerna upplevde i applikationerna, precis
som på webbplatserna, var att det ibland var svårt att avgöra var länkar leder någonstans.
Exempelvis tyckte vissa testpersoner att det var svårt att veta var de skulle bli skickade om de
klickade på informationen på resultatsidan, som exempelvis telefonnummer eller
kartfunktioner, se exempel i Hittas applikation nedan.
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Figur 66: En del testpersoner tycker det är svårt när det inte är tydligt var de blir skickade
om man klickar på information som är länkar.

För att alla användare ska kunna känna sig trygga i att använda sig av applikationerna bör
syftet med länkarna vara så tydligt som möjligt. Genom att det framgår tydligt var olika länkar
leder någonstans ökar man användbarheten för personer som är ovana vid att navigera runt i
applikationer.

7.3.2.

Testpersonerna efterfrågar information om öppettider

Testpersonerna efterfrågar mer information kring öppettider för vårdcentraler. Några
testpersoner säger att de tycker att öppettiderna skulle kunna stå med direkt i resultatlistan
för att underlätta jämförelser mellan vårdcentraler.

7.4.

Att söka efter besöksadress till Post- och telestyrelsen

I det sista momentet fick testpersonerna söka efter besöksadress till Post- och telestyrelsen.
Momentet syftade till att testa hur enkelt eller svårt testpersonerna tyckte att det var att söka
efter besöksadress till myndigheter. Nedanstående avsnitt behandlar följande områden:
•
•
•

Information om adresser bör placeras så högt upp som möjligt på resultatsidan
Testpersonerna tycker applikationerna ger ett rörigt intryck när kartfunktionerna tar för
stor plats
De äldre testpersonerna vill kunna skriva in text med ett ”liggande” tangentbord
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7.4.1.

Information om adresser bör placeras så högt upp som möjligt på
resultatsidan

För att användare ska slippa behöva scrolla långt ner för att hitta den information som de
eftersöker bör viktigt innehåll placeras så högt upp som möjligt i applikationerna. Framförallt
upplevde de äldre testpersonerna att de hade svårt att lokalisera adresser och annan
information om det krävdes att de skulle scrolla ner på sidan. Ett bra exempel på vad som var
viktig information finns i Eniros applikation. När testpersonerna kommer in på resultatsidan
där Post- och telestyrelsen presenteras behöver de inte scrolla ner för att hitta adressen, se i
figur 67 nedan.

Figur 67: I Eniros applikation behöver användare inte scrolla ner för att lokalisera adresser
vilket är bra.

7.4.2.

Testpersonerna tycker applikationerna ger ett rörigt intryck när
kartfunktionerna tar för stor plats

Majoriteten av testpersonerna uppskattar att applikationerna har en inbyggd kartfunktion där
man exempelvis kan söka efter vägbeskrivningar. Men när kartfunktionerna ges stor plats
upplever testpersonerna att det ger ett rörigt intryck och att det blir svårt att navigera sig. I
Eniro är kartfunktionen placerad på den övre delen av skärmen och textinnehållet är placerad
på den nedre delen. Användare kan minska ner textinnehållet så mycket att kartan upptar
nästan hela skärmen, se figur 68 nedan.
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Figur 68: Flera testpersoner råkar av misstag förstora upp kartfunktionen. Flera tycker det
är otydligt hur de kan minska ner kartan igen.

Flera testpersoner råkar komma åt kartfunktionen så den förstoras. För att minska ner
kartfunktionen igen så placerar man fingret på informationsrutan och drar den uppåt. Denna
funktion upplevs som onödigt komplicerad och några av de äldre testpersonerna har särskilt
svårt för att navigera runt på resultatsidan utan att av misstag förstora upp kartfunktionen.
Några testpersoner tycker att kartfunktionen kunde ha placerats under textinformationen
eftersom information om adress och telefonnummer upplevs som mer relevant än kartan.

7.4.3.

De äldre testpersonerna vill kunna skriva in text med ett ”liggande”
tangentbord

En funktion som de äldre testpersonerna efterfrågade som berör applikationerna på ett
generellt plan är att de vill kunna använda sig av applikationerna med ett ”liggande
tangentbord”. Detta innebär att användare ska kunna vrida på sin mobiltelefon och att
applikationen anpassas genom att gå från en lodrät till en horisontell skärm. Anledningen till
att några testpersoner efterfrågar denna funktion är att de klickbara ytorna på tangentbordet
blir större när mobiltelefonen hålls horisontellt. Eftersom nummerupplysningstjänsterna
bygger på att användare ska skriva in information utgör tangentbordet en central funktion. Av
de testade applikationerna kan Hitta och Ratsit anpassas till ett horisontellt läge. Denna
funktion uppskattas av testpersonerna och särskilt av de äldre testpersonerna som vill ha
större klickbara ytor på tangentbordet.

7.5.
7.5.1.

Kompabilitet med skärmläsare
Flera testpersoner har problem att använda Eniros applikation

Resultatet från användartesterna indikerar att Eniros applikation inte är kompatibel med
skärmläsare. Detta medförde att flera tester av Eniro inte kunde genomföras eftersom
testpersonerna ansåg att bristerna var så stora att applikationen inte kunde användas. Det
som testpersonerna upplevde var det största hindret för att kunna interagera med
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applikationen var den meny som är placerad till vänster i applikationen. När menyn öppnas
var det inte möjligt att för testpersonerna att med skärmläsare stänga menyn igen. Menyn
hindrar även möjligheten att interagera med övrigt innehåll i applikationen som exempelvis
sökfunktionen. Se nedan i figur 69. För att Eniros applikation ska vara användbar för personer
med skärmläsare måste detta åtgärdas.

Figur 69: Den vänstra menyn går inte att stänga ner med skärmläsare.

7.5.2.

Alternativtexter saknas på vissa ikoner

Ett återkommande problem som testpersonerna upplever vid test av applikationerna är att en
del innehåll saknar alternativtexter. För att användare med skärmläsare ska kunna ha
användning av applikationerna måste exempelvis alla knappar vara namngivna på ett sådant
sätt att dess funktion framgår. I Eniros applikation saknar flera knappar alternativtexter, detta
gör att testpersonerna upplevde att det var mycket svårt att navigera sig, se figur 70 nedan.

Figur 70: De röda markeringarna visar vilka knappar som inte har alternativtexter.
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Ett annat exempel är från Ratsit där flera knappar har otydliga alternativtexter som inte
beskriver funktionen, ett exempel på detta är bakåtknappen:
”Det är jättedåligt att bakåtpilen inte blir uppläst som bakåtpil utan bara läser
upp ’ikon rapport’.” – Blind testperson om att bakåtknapp saknar tydlig
alternativtext
För att öka tillgängligheten för personer som använder sig av skärmläsare bör alla
bildbaserade knappar få alternativtexter som gör att alla användare förstår hur de ska
använda sig av applikationerna.

7.5.3.

Testpersoner uppskattar att kunna spara ner telefonnummer från
applikationen till telefonen

En funktion som flera testpersoner säger att de uppskattar i en nummerupplysningstjänst är
att man på ett smidigt sätt kan spara ner telefonnummer direkt i mobiltelefonen. Denna
funktion är möjlig i alla applikationer vilket uppskattas av testpersonerna. I Ratsits applikation
kan testpersonerna spara ner nummer i sina mobiltelefoner genom att trycka på numret, se
exempel i figur 71 nedan.

Figur 71: När användare trycker på telefonnummer på resultatsidan i Ratsits applikation
blir de skickade direkt till telefonens adressbok.

När testpersonerna trycker på numret öppnas automatiskt mobiltelefonens adressbok där
numret kan sparas ner. Något som skulle kunna förbättras som framfördes av ett par
testpersoner är att det borde skrivas ut tydligare att man kan välja att spara ner numret
istället för att ringa direkt.
Hitta och Eniro har speciella funktioner ämnade för att användare ska kunna spara ner
kontaktuppgifter i sina mobiltelefoner, detta är något som uppskattas av testpersonerna som
påpekar att det är bra när det är tydligt att en knapp är speciellt ämnad för att spara ner
kontaktuppgifter, se figur 72 nedan för exempel från Hittas och Eniros applikationer.
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Figur 72: De röda markeringarna visar vilken knapp som användare kan trycka på för att
spara kontaktuppgifter direkt i sina mobiltelefoner (Hitta till vänster och Eniro till höger).

Flera testpersoner påpekar dock att Hitta kan förbättra alternativtexten till spara-ikonen, i
nuläget läser skärmläsaren upp ”Spara” vilket kan upplevas som otydligt. Detta är tydligare i
Eniros applikation där skärmläsaren läser upp ”Spara i kontakter”.
Torgets applikation har inte den funktionen att användare kan spara ner nummer i sin
mobiltelefon, istället ringer man upp personer/företag direkt när man trycker på numret. Flera
testpersoner ger som förbättringsförslag att denna funktion även ska finnas i Torgets
applikation.

7.6.

Att söka efter kontaktuppgifter via iPhones chattbot Siri

Inom ramen för Stelacons utvärdering genomfördes även tester av den digitala assistenten
Siri som finns i iPhone. Testpersonerna fick testa hur det gick att söka rätt på en kontakt i
mobiltelefonens adressbok.
Testpersonerna fick bland annat testa att söka rätt på en kontakt i mobiltelefonens adressbok
samt söka efter adress och vägbeskrivning till en specifik plats. Resultatet från dessa
användartester är intressanta eftersom det ger en indikation på hur enkelt eller svårt det
skulle vara att interagera med en nummerupplysningstjänst som är helt automatiserad genom
en chattbot.
Resultatet från användartesterna visade att testpersonerna överlag var positivt inställda till
hur Siri fungerade, det fanns dock ett antal problemområden som belystes av de blinda
testpersonerna:
•

Om man söker efter adressuppgifter till en verksamhet läser inte Siri eller VoiceOver upp
hur många sökresultat som hittats.
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•

När man vill ha vägbeskrivning till en plats blir man automatiskt skickad till
kartfunktionen utan att varken Siri eller VoiceOver meddelar detta.

Generellt upplevde testpersonerna att Siri på ett bra sätt kunde uppfatta vad som sades under
användartesterna. Några äldre testpersoner sa dock att de skulle ha svårt att uppfatta vad Siri
säger om de skulle ha mer ljud runtomkring sig under tiden för interaktionen. En testperson
som använder sig mycket av dikteringsfunktionen i sin mobiltelefon har upplevt en del
problem med att dikteringsfunktionen har svårt att uppfatta allt som sägs. Därför är det viktigt
att man även kan interagera genom att skriva:
”Jag dikterar rätt mycket, men ofta dikterar jag inte urskillningslöst eftersom vid
vissa namn så kan den [dikteringsfunktionen] inte avgöra om efternamn stavas
som ’Eriksson’ eller ’Erickson’ exempelvis, eller ’Carina’ eller ’Karina’. Om man ska
prata med en chattbot så måste den ju förstå all fonetik vilket kan göra att det
blir fel. Diktera är jättebra men man måste ju kunna skriva in också.” – Blind
testperson
Testpersonerna tyckte att det gick bra att hitta rätt kontakt i adressboken via Siri, detta trots
att det kunde finnas flera personer med samma namn i adressboken och att de fick specificera
sin sökning mer.
Trots vissa tillgänglighetsbrister i Siri indikerar ändå användartesterna att en automatiserad
nummerupplysningstjänst som är uppbyggd utifrån en chattbot skulle kunna fungera. Steget
från att söka efter kontaktuppgifter i mobiltelefonens egna kontakter och att söka efter
personer i en stor databas är dock stor och det är troligtvis andra mer komplicerade aspekter
som också kommer behöva tas i beaktande för att försäkra sig om att en sådan tjänst blir
tillgänglig och användbar för alla användare.
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8. Slutsatser
Följande kapitel sammanfattar studiens slutsatser baserat på resultat från WCAG 2.0-analysen
och användartesterna.
Överlag visar resultaten av både WCAG-analysen och användartesterna på ett antal
förbättringsåtgärder som ofta är återkommande i tillgänglighetsanalyser av webbplatser och
applikationer.

8.1.

Slutsatser från utvärdering av webbplatser och applikationer genom
WCAG 2.0-analys och användartester

WCAG 2.0-analysen som genomfördes visade på att samtliga nummerupplysningstjänster,
både på webbplatsen och på applikationen har brister vad gäller tillgängligheten.
Analysen på ett antal förbättringsområden enligt WCAG 2.0 nivå AA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tydliggör titlar för att underlätta för användare att lokalisera sig
Säkerställ att rubriker har en korrekt rubrikstruktur
Länkar behöver vara understrukna eller ha en ikon vid sig
Länkar måste vara begripliga, även utanför sitt sammanhang
De klickbara ytorna måste vara tillräckligt stora
Användare behöver logisk tabordning och tydliga fokusmarkeringar
Möjliggör förstoring av innehåll upp till 200 %
Samtliga plattformar har text med för låga kontrastvärden
Kompabilitet med skärmläsare
Viktigt att fokus hamnar i sökrutor och att användare vet vad som ska skrivas i dem
Möjliggör att användare med skärmläsare kan upptäcka rull-listor med sökförslag
Samtliga bilder och ikoner på en webbplats ska ha en alternativtext som beskriver
bilden/ikonens syfte

Genom användartester utvärderades fem av de mest använda nummerupplysningstjänsterna:
hitta.se, eniro.se, ratsit.se, merinfo.se och torget.se. Resultaten från användartesterna visar
att det finns ett antal områden som kan förbättras på webbplatserna för att uppnå en god
tillgänglighet och användbarhet för både äldre, synnedsatta och blinda användare. Nedanför
presenteras ett antal centrala slutsatser från användartesterna.
8.2.1.

Tydliggör sökrutor utseendemässigt och informationsmässigt

Många testpersoner har haft synpunkter på sökfunktionerna som är en högst central del av
funktionen i nummerupplysningstjänsterna. För att personer ska kunna använda sig av
sökfunktionen måste den vara tillgänglig såväl visuellt som informationsmässigt. Generellt har
testpersonerna med synnedsättning svårt att uttyda den text som återfinns i sökrutorna, detta
gäller för samtliga webbplatser. Informationen kan i vissa fall också förbättras, särskilt i de
tjänster vars sökfunktion består av två sökrutor. På torget.se står det exempelvis ”Vad eller
vem?” vilket upplevs av flera testpersoner som en otydlig beskrivning eftersom det inte
framgår vilken typ av information som kan skrivas in i sökfältet.
8.2.2.

Möjliggör snabb navigering till den eftersökta informationen

Majoriteten av testpersonerna anser att det är viktigt att nummerupplysningstjänsterna
fokuserar på att korta ner det antal steg som krävs för att nå fram till den information som
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eftersöks. Ett exempel är att testpersonerna vill ha fullständiga telefonnummer presenterade
redan i resultatlistan. Ett annat exempel är att testpersoner med skärmläsare vill ha så lite
innehåll som möjligt mellan sökrutan och resultatlistan för att slippa bläddra igenom
information som inte är relevant.
8.2.3.

Förbättra kontraster på textinnehåll

Ett generellt förbättringsområde för alla nummerupplysningstjänster är att kontrastvärdet
mellan textinnehåll och bakgrund måste öka. I nuläget är kontrastvärdet mellan text och
bakgrund så lågt på vissa ställen att flera testpersoner med synnedsättning inte kunde läsa
texten ens när de använde sig av sina förstoringsprogram.
8.2.4.

Gör det enklare för användare att urskilja länkat innehåll

Flera av de äldre testpersonerna med låg datorvana hade svårigheter att förstå vilket innehåll
på webbplatserna som utgjorde länkar. För att öka tillgängligheten för användare med låg
datorvana bör alla länkar grafiskt sticka ut från annat innehåll. Länkarna bör även vara grafiskt
utformade på samma sätt så användare enkelt känner igen länkar.
8.2.5.

Ge alla bilder och ikoner alternativtexter

Alla bilder och ikoner som förmedlar information ska ha alternativtext som beskriver
bilden/ikonen. Alla webbplatser har bilder och/eller ikoner som saknar alternativtext, vilket
gör att testpersoner med skärmläsare inte förstod vad innehållet syftade till. När en bild eller
ikon är klickbar är det också viktigt att detta framgår.
8.2.6.

Tydliggör vilket innehåll som är reklam

Flera testpersoner reagerade på att det i vissa fall var svårt att urskilja reklaminnehåll från
övrigt innehåll på webbplatserna när reklamen exempelvis integreras bland sökresultat.
Namnge reklamannonserna så personer med skärmläsare kan urskilja reklam från övrigt
innehåll på webbplatserna.
8.2.7.

Möjliggör för användare att spara telefonnummer från applikation till telefon

En applikationsrelaterad funktion som uppskattades av de blinda testpersonerna var att det i
fyra av applikationerna var möjligt att spara ner kontaktuppgifter direkt i mobiltelefonen.
Testpersonerna uppskattade särskilt Hittas applikation där det fanns en specifik knapp som
var ämnad för att spara ner kontaktuppgifter direkt i adressboken.

8.2.

Testpersonerna tycker att Hitta är den bästa nummerupplysningstjänsten
både utifrån tillgänglighet och användbarhet

Efter att användartesterna genomförts fick testpersonerna frågan om vilken
nummerupplysningstjänst som de upplevde fungerade bäst utifrån tillgänglighet och
användbarhet. Majoriteten av testpersonerna svarade att de tyckte att Hitta är den tjänsten
som fungerar bäst:
”Jag tycker att hitta.se är enklast. Jättebra, ingen konstig reklam eller symboler
som inte förstår vad dem är till för. De länkar som finns har för det mesta
ordentliga namn så man förstår vad dem är till för. Det är också enkelt att
navigera sig i resultatlistan med skärmläsare.” – Blind testperson
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”Hitta.se är bäst eftersom jag hittade allt jag sökte efter. I de andra tjänsterna
var det svårare att hitta rätt resultat." – Blind testperson
Citaten ovan visar hur testpersonerna resonerar kring vilken tjänst de tycker fungerar
bäst. Det räcker inte att en nummerupplysningstjänst är exempelvis kompatibel med
skärmläsare utan den måste även kunna hitta den information som eftersöks enligt
testpersonerna.
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* Ingen text i sökruta

Kompatibilitet med skärmläsare

Går att förstora sidan till 200 %

Alternatvitext

Korrekt titel

Tydligt markerade länkar

Korrekt rubrikstruktur

Tillräckliga kontraster på övriga sidan

Tillräckliga kontraster i sökrutan

Tydlig tabbmarkering

Hitta.se

Eniro.se

Ratsit.se

*

Merinfo.se Birthday.se

Torget.se

118100.se

118700.se

Upplysning.se

9.1.

Går att tabba

Utvärderingsområden

9. Bilaga 1 Tabeller över WCAG 2.0-analys
WCAG 2.0-analys av webbplatser
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9.2.

WCAG 2.0-analys av applikationer

Utvärderingsområden

Hitta

Eniro

Ratsit

Torget

Birthday

Tillräckliga kontraster i sökrutan
Klickbara ytor
Kompabilitet med skärmläsare
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Bilaga 2 Diskussionsguide användartester digitala
nummerupplysningstjänster
1

Introduktion

(4 min)

Välkommen hit. Tack för att du tagit dig tid att komma. Mitt namn är _____. Det här är
__________. Vi arbetar på ett marknadsundersökningsföretag som heter AB Stelacon.
Vi genomför det här uppdraget åt Post- och telestyrelsen. Målet med de här
användartesterna är att testa tillgängligheten och användbarheten i ett antal digitala
nummerupplysningstjänster.
Användartester är en kvalitativ undersökningsmetod som kan genomföras individuellt med
en testperson eller i grupp med fyra till sex testpersoner. Syftet med användartester är att
utvärdera en produkt genom att belysa användarnas attityder, beteenden och åsikter.
Testet varar i ca 1 timme. Vi kommer att gå igenom ett antal steg som användare till de här
tjänsterna kan tänkas gå igenom när de använder sig av tjänsten. Stegen upprepas för varje
tjänst som utvärderas.
Målgrupp för undersökningen är personer med synnedsättning och äldre. I detta projekt
kommer vi att genomföra cirka 20 användartester.
Vår roll är att ställa frågor och lyssna. Vi är inte experter. Vi är opartiska. Vi är intresserade
av att höra din åsikt.
Det finns inga åsikter, attityder eller föreställningar som är rätt eller fel. Det är
nummerupplysningstjänsterna vi testar, inte er.
En rapport kommer att skrivas baserad på användartesterna. Alla deltagare kommer att
vara anonyma, dvs. era namn kommer inte att synas.
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Deltagarpresentation och bakgrundsfrågor (5 min)
•

Namn, ålder och kön

•

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

•

Vilken vana har du av datorer? (låg/medel/hög)

•

Hur skulle du beskriva din användning av datorer idag? Vad gör du oftast på din dator?

•

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

•

Använder du några hjälpmedel som t.ex. skärmläsarprogram/talsyntes när du
använder din dator?

•

Har du en smart telefon idag? I så fall vilken?

•

Hur skulle du beskriva din användning av datorer idag? Vad gör du oftast på din dator?

•

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

•

Använder du några hjälpmedel som t.ex. skärmläsarprogram/talsyntes när du
använder din smartphone?

2

Deltagarpresentation och bakgrundsfrågor (2 min)

•

Hur brukar du vanligtvis gå tillväga när du ska söka efter kontaktuppgifter till en person
eller företag?

•

Vilken typ av information vill du kunna söka efter hos nummerupplysningstjänster?

Dokumentera vilken tjänst och vilken enhet som testas
(På datorn: eniro.se, hitta.se, ratsit.se, merinfo.se och torget.se
På app via mobiltelefon: Eniro, Hitta.se, Ratsit, Torget.se)

3

Testuppgift 1 – Sök efter mobilnummer (2 min)

Ta reda på telefon- eller mobilnummer till en privatperson
Syfte: att testa hur enkelt eller svårt det är att söka efter telefonnummer till en
privatperson

1. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att hitta mobilnumret? Varför?
2. Är det något som kan förändras för att göra det enklare att söka efter mobilnummer?

4

Testuppgift 2 – Sök efter innehavare till ett telefonnummer
(2 min)

Sök efter innehavare till ett valfritt mobil-/telefonnummer
Syfte: Att testa hur enkelt eller svårt det är att söka efter innehavare till ett specifikt mobil/telefonnummer
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3. Upplevde du att det var svårt eller enkelt att hitta innehavare till telefonnumret?
Varför?
4. Är det något som kan förändras för att göra det enklare att söka efter innehavare till
telefonnummer?

5

Testuppgift 3 – Sök efter en närliggande vårdcentral (5 min)

Sök efter en närliggande vårdcentral (med utgångspunkt från den plats där användartestet
genomförs)
Syfte: att testa hur enkelt eller svårt det är att söka efter en närliggande vårdcentral

5. Upplevde du att det var enkelt eller svårt att söka efter en närliggande vårdcentral?
Varför?
6. Varför gick du tillväga på det sätt som du gjorde i din sökning?
7. Finns det något som kan förändras på webbplatsen som kan göra det enklare att söka
efter en närliggande vårdcentral?

6

Testuppgift 4– Sök efter besöksadress till myndigheten Post- och
telestyrelsen

Testa att söka efter besöksadress till Post- och telestyrelsen.
Syfte: att testa hur enkelt eller svårt det är att ta reda på besöksadress till Post- och
telestyrelsen.

8. Upplevde du att det var enkelt eller svårt att söka efter besöksadress till Post- och
telestyrelsen?
9. Finns det något som kan förändras på webbplatsen som kan göra det enklare att söka
efter en besöksadress till Post- och telestyrelsen?

7

Avslutande frågor

10. Vilken tjänst upplever du var bäst på datorn? Varför?
11. Vilken tjänst upplever du var bäst på smartphone via app? Varför?
12. Tror du att du skulle fortsätta använda dig av någon tjänst för att söka efter
telefonnummer och andra kontaktuppgifter? Varför/Varför inte?
13. Har du några övriga kommentarer?
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