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Beskrivning av PTS uppdrag kopplat till
undersökningen

Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom
områdena elektronisk kommunikation och post är tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning.
PTS arbetar för att företag och organisationer ska inkludera tillgänglighet som en naturlig del i
arbetet med utvecklingen av tjänster och produkter. En så stor del av befolkningen som
möjligt ska kunna använda tjänster, ta del av information och ha tillgång till digitala
kommunikationsmöjligheter. PTS uppdrag är att stötta och driva på en sådan utveckling. En
central utgångspunkt i arbetet är att utgå från målgruppernas behov och att identifiera
brister i tillgängligheten inom PTS ansvarsområden elektronisk kommunikation och post.
På uppdrag av PTS undersökte Analysys Mason 2019 tillgängligheten i sex av de största
internet- och teleoperatörernas digitala köpflöden1. Undersökningen visade att det fanns
brister i tillgängligheten på alla operatörers webbplatser och att ingen av operatörerna fullt
ut uppfyllde kraven i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 nivå AA.
Som en uppföljning av WCAG-granskningen har nu PTS uppdragit åt Analysys Mason att
genomföra en studie med fokus på hur användare inom olika användargrupper upplever
tillgängligheten, eftersom den upplevda tillgängligheten kan skilja sig från den faktiska. I
samma studie har PTS också låtit undersöka hur operatörerna arbetar med tillgänglighet och
användarmedverkan samt vad operatörerna känner till om kommande krav på tillgänglighet i
och med att tillgänglighetsdirektivet blir lag år 2022 och ska vara infört år 2025.
I undersökningens användartester framkommer bland annat att webbplatserna inte är fullt
kompatibla med användarnas hjälpmedel, att många användare önskar tydligare information
i samband med köp samt att det för många användare är svårt att ta till sig omfattande
villkor.
I de intervjuer av operatörer som gjorts framkommer bland annat att flera operatörer arbetar
med tillgänglighet men de flesta saknar en strukturerad process för arbetet. Begränsade
resurser och bristande kunskap lyfts fram som stora utmaningar. Operatörerna uttrycker ett

1
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PTS. Rapport: Utvärdering av digital tillgänglighet hos internet- och teleoperatörer.
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legaladokument/rapporter/2020/internet/utvardering-av-digital-tillganglighet-hos-internet-och-teleoperatorer-pts-er2020-12.pdf (Hämtad 2021-02-12).
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behov av mer kunskap om tillgänglighetsdirektivets kommande krav och vägledning för att
kunna uppfylla kraven samt vägledning i hur de bättre kan arbeta med användarmedverkan.
De slutsatser och rekommendationer som lämnas i rapporten är konsultföretagets egna. PTS
anser att resultat och slutsatser från undersökningen ger ett värdefullt bidrag till det fortsatta
främjandearbetet för full digital inkludering.
Genom undersökningen vill PTS bidra till att öka kunskapen om tillgänglighet på internet- och
teleoperatörers webbplatser och sprida insikterna från undersökningen vidare till berörda
aktörer.
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Sammanfattning
Den här undersökningen är genomförd av Analysys Mason på uppdrag av Post- och telestyrelsen
(PTS) under december 2020 till mars 2021. Syftet är att undersöka vilka behov och hinder som olika
användargrupper upplever när de använder internet- och teleoperatörernas digitala köpflöden, samt
att få en förståelse för operatörernas uppfattning om sitt eget tillgänglighetsarbete.
Undersökningen har genomförts i form av användningstester med personer inom olika
användargrupper och djupintervjuer med representanter för fem operatörer. Användargrupperna
som ingått i undersökningen är personer med synnedsättning, personer med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning, personer med hjärnskada samt personer med läs- och skrivsvårigheter. De
operatörer som intervjuats är Telia, Tele2, Tre (3), Halebop och Com Hem. Telenor har avböjt att
medverka i undersökningen. Alla operatörers webbplatser har användningstestats.
Testpersonerna stöter på hinder, men också sådant som de uppskattar i köpflödena
Resultatet av användningstesterna visar att testpersonerna stöter på flera hinder i operatörernas
köpflöden. Samtidigt finns det delar som de tycker om och som underlättar för dem att använda
webbplatserna. Testpersoner inom flera användargrupper skulle vilja ha tydligare information om
priser och villkor i samband med köp. Några testpersoner med hjärnskada, neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter tycker även att det är svårt att ta till sig
omfattande villkor, och en del upplever webbplatserna som röriga. Testpersonerna inom dessa
användargrupper uppskattar funktioner som gör att de kan fokusera på en kort text i taget, genom
att viss text hamnar i fokus.
Några testpersoner med synnedsättning tycker om när operatörerna använder visuell återkoppling
på sina webbplatser, exempelvis genom att markera de val användaren gjort i en utstickande färg.
Testpersonerna som använder skärmläsare menar att webbplatserna inte är fullt kompatibla med
deras hjälpmedel. Det handlar bland annat om att priser läses upp i en ologisk ordning eller är svåra
att hitta, samt att tabbordning och struktur i vissa fall kan förbättras.
Operatörerna välkomnar vägledning för att utveckla tillgängligheten
Intervjuerna visar att operatörerna arbetar med digital tillgänglighet i dag, men att flera saknar en
strukturerad process för arbetet. Utmaningar som lyfts fram är bland annat begränsade resurser och
att kunskapen inom området varierar bland medarbetarna. Däremot finns en vilja att utvecklas och
några operatörer arbetar vid tiden för intervjuerna för att på ett strukturerat sätt integrera digital
tillgänglighet i sina processer.
Alla operatörer är öppna för att ta emot vägledning och stöd för att kunna utveckla arbetet, och de
ger flera exempel på vilken typ av stöd som skulle vara värdefullt. Till exempel skulle PTS kunna
informera om nya lagkrav, som tillgänglighetsdirektivet, med kortfattad information och konkreta
exempel på hur kraven kan uppfyllas. Några operatörer vill även lära sig mer om hur de kan
inkludera personer med funktionsnedsättning i sina användardialoger.
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1 Undersökningen
I det här kapitlet beskriver vi bakgrunden och syftet med undersökningen. Vi beskriver också vilka
metoder som vi har använt för att samla in underlaget till rapporten och vilka användargrupper som
ingår i undersökningen.

1.1 Bakgrund och syfte
Post- och telestyrelsen (PTS) verkar för att företag och andra enskilda har förtroende för samt
förmåga och möjlighet att använda it och elektroniska kommunikationstjänster. PTS finansierar
bland annat insatser för ökad tillgänglighet, användbarhet och mångfald.
På uppdrag av PTS undersökte Analysys Mason 2019 tillgängligheten i sex av de största internetoch teleoperatörernas digitala köpflöden.1 Undersökningen visade att det fanns brister i
tillgängligheten på alla operatörers webbplatser och att ingen av operatörerna fullt ut uppfyllde
kraven i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 nivå AA. En av rapportens
rekommendationer var att genomföra en studie med fokus på hur användare inom olika
användargrupper upplever tillgängligheten, eftersom den upplevda tillgängligheten kan skilja sig
från den faktiska.
Det ingår även i PTS uppdrag att vägleda aktörer i hur de kan åstadkomma ökad digital
tillgänglighet. Tillgänglighetsdirektivet2 kommer att medföra krav på digital tillgänglighet inom
flera produkt- och tjänsteområden och berör bland annat internet- och teleoperatörerna. Direktivet
ska vara genomfört i svensk lag 2022 och börjar gälla 2025. För att kunna ge rätt stöd till
operatörerna ser PTS ett behov av att få kunskap om operatörernas uppfattningar och förståelse för
sitt eget tillgänglighetsarbete.
Vi utgår därför från två frågor i vår undersökning:
•
•

Vilka behov och hinder upplever olika användargrupper i köpflödet på operatörernas
webbplatser?
Vad är internet- och teleoperatörernas uppfattning om sitt eget tillgänglighetsarbete?

Undersökningen har genomförts i form av användningstester med personer inom olika
användargrupper och djupintervjuer med representanter för fem operatörer.3

1

PTS. Rapport: Utvärdering av digital tillgänglighet hos internet- och teleoperatörer.
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legaladokument/rapporter/2020/internet/utvardering-av-digital-tillganglighet-hos-internet-och-teleoperatorer-ptser-2020-12.pdf (Hämtad 2021-02-12).

2

Direktiv (EU) 2019/882 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster.

3

De operatörer som intervjuats är Telia, Tele2, Tre, Halebop och Com Hem.
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1.2 Post- och telestyrelsens tidigare undersökningar
PTS genomför varje år olika undersökningar, kartläggningar och studier med fokus på digital
delaktighet och tillgänglighet. I det här avsnittet lyfter vi fram två undersökningar av särskild
relevans för vår undersökning:
•
•

en utvärdering av tillgängligheten hos internet- och teleoperatörerna utifrån kraven i WCAG
en undersökning av aktörernas syn på digital tillgänglighet.

1.2.1 Utvärdering av digital tillgänglighet hos internet- och teleoperatörer
Undersökningen Utvärdering av digital tillgänglighet hos internet- och teleoperatörer4 syftade till
att utvärdera tillgängligheten i sex av de största internet- och teleoperatörernas köpflöden, det vill
säga mellan besök och slutfört köp. De operatörer som ingick i undersökningen var Telia, Telenor,
Tele2, Tre, Halebop och Com Hem. Operatörernas webbplatser granskades utifrån de krav som ställs
i WCAG 2.1 nivå AA. WCAG är en standard som är framtagen av standardiseringsorganet World
Wide Web Consortium (W3C) och motsvarar den del av den europeiska standarden EN 301 549
som behandlar webbplatser.5
Granskningen visade att det fanns skillnader i hur väl olika operatörers webbplatser uppfyllde
tillgänglighetskraven. Granskningen visade också att det fanns stora skillnader i tillgängligheten
mellan webbsidor på samma webbplats. Många gånger var skillnaden i tillgänglighet större mellan
enskilda sidor på samma webbplats än den var mellan olika operatörer.
Resultaten visade på både positiva och negativa delar av tillgängligheten på operatörernas
webbplatser. Exempel på positiva delar var att bilder ofta hade alternativtext, att text som
presenterades på en bild vanligtvis hade ett eget lager och att rubrikerna ofta var beskrivande med
en header-tagg. Exempel på tillgänglighetsbrister var svårigheter att navigera med tangentbord, att
formulär inte följde tillgänglighetsprinciper och att funktioner för länkar och knappar blandades
ihop. Rapporten beskriver att de flesta uppmärksammade bristerna uppstår när man designar och
fyller enskilda webbsidor med information, och att flera av bristerna därför borde vara enkla att
undvika och gå relativt fort att åtgärda om de ändå uppstår.

4

PTS. Rapport: Utvärdering av digital tillgänglighet hos internet- och teleoperatörer.
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legaladokument/rapporter/2020/internet/utvardering-av-digital-tillganglighet-hos-internet-och-teleoperatorer-ptser-2020-12.pdf (Hämtad 2021-02-12).

5

DIGG. Följ standarder för tillgänglighet. https://webbriktlinjer.se/lagkrav/folj-standarder-tillganglighet/
(Hämtad 2021-02-19).
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1.2.2 Aktörernas syn på digital tillgänglighet
Undersökningen Digital tillgänglighet från aktörernas perspektiv6 lyfter fram aktörsperspektivet,
som ett komplement till det brukarperspektiv som ofta är fokus när man studerar digital
tillgänglighet. För att höja nivån av digital tillgänglighet arbetar PTS med att ge stöd för utformning
av tillgängliga digitala lösningar inom it och elektronisk kommunikation. Undersökningen syftade
till att skapa en bättre förståelse för förutsättningarna hos de aktörer som erbjuder digitala lösningar,
för att PTS ska kunna prioritera och utveckla sitt stöd.
Undersökningen bygger på intervjuer med beslutsfattare samt representanter för myndigheter,
kommuner, offentligt ägda bolag och företag i branscher som vänder sig till stora delar av Sveriges
befolkning. Rapporten lyfter bland annat fram att många organisationer har svårt att avsätta resurser
för att höja organisationens digitala tillgänglighet. Beslutsprocessen för frågor om digital
tillgänglighet är ofta komplex, eftersom den kräver att personer från olika delar av organisationen
ska komma överens om hur resurserna bäst används. Tillgänglighetsfrågan drivs i vissa fall
underifrån, av personer som är motiverade att arbeta med tillgänglighet.
Rapporten konstaterar att aktörernas motivation att förbättra tillgängligheten ökar om man kopplar
frågan till hur det hjälper dem att nå sina egna verksamhetsmål, uppfylla lagen och bidra till ett
socialt hållbart samhälle. Man behöver också underlätta för dem på olika sätt, framför allt för
motiverade individer att driva frågan framåt. Aktörernas förmåga behöver utvecklas, bland annat
deras förståelse för vilken kunskap de behöver och hur de kan använda och utveckla den.

1.3 Vår metod
Vi har använt två metoder för att samla in underlag till rapporten: användningstester och
djupintervjuer med representanter för operatörerna. För att skapa en förståelse för hur olika
användare upplever operatörernas köpflöden har vi genomfört användningstester med tolv personer.
Användningstester är en kvalitativ metod som används för att utvärdera tillgängligheten och
användbarheten på exempelvis webbplatser. Under testerna har deltagarna genomfört förutbestämda
moment, så kallade användarscenarion. Det ger en djupare förståelse för vad som behöver utvecklas
eller förtydligas för att öka tillgängligheten. I användningstesterna ingick följande moment:
•
•
•
•
•
•
•
•
6

hitta en samlingssida för abonnemang
välja mellan olika abonnemang och identifiera dem med kampanjpris
välja vad som ska ingå i abonnemanget
hitta en mobil av en specifik modell
välja färg och minne till mobilen
välja abonnemang till mobilen
välja mellan olika betalplaner och bindningstider
hitta en överblick av köpet
PTS. Rapport: Digital tillgänglighet från aktörernas perspektiv.
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legaladokument/rapporter/2020/internet/digital-tillganglighet-fran-aktorernas-perspektiv.pdf (Hämtad 2021-0302).
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•
•

se vilka personliga uppgifter som behöver fyllas i
hitta och läsa villkor för köp av mobil eller mobilabonnemang.

Efter varje moment fick testpersonerna svara på hur de upplevde momentet, vad som var enkelt och
svårt, om något hade kunnat göras enklare samt om de saknade någon information. När alla moment
hade genomförts fick testpersonerna även reflektera över vad som var det bästa och sämsta med
köpflödet som de testat, och vad som skulle underlätta användningen för dem. Varje testperson fick
utvärdera två digitala köpflöden. De webbplatser som testades var Telia, Telenor, Tele2, Tre,
Halebop och Com Hem.
Med hänsyn till rådande coronapandemi och de skärpta restriktionerna har alla användningstester
genomförts på distans. För att få en så god förståelse av testpersonernas upplevelser som möjligt
användes skärmdelningsverktyg via Microsoft Teams, Zoom, Facebook Messenger eller
TeamViewer. I samband med rekryteringen frågade vi testpersonerna om de var bekväma med att
dela sin skärm och om de var vana vid något skärmdelningsverktyg. För de personer som inte kände
till vad skärmdelning var förklarade vi hur det fungerar och guidade dem i hur de skulle göra för att
dela sin skärm. Eftersom användningstesterna genomfördes på distans använde testpersonerna sina
egna digitala enheter. För att användningstesterna skulle likna en vanlig köpsituation för
testpersonerna uppmuntrade vi dem att använda den enhet som de själva skulle valt om de ville köpa
ett abonnemang eller en mobil via webben. Nio personer använde dator (pc eller Mac), två personer
smarttelefon (Samsung) och en person surfplatta (iPad).
I slutfasen av köpflödet kräver operatörerna identifiering med personnummer, men av integritetsskäl
har vi inte bett någon av testpersonerna att ange sitt personnummer. Under de första
användningstesterna visade vi i stället bilder (skärmdumpar) från stegen efter legitimering och lät
testpersonerna berätta vad de tyckte om informationen och utformningen. Vi upplevde dock att det
var svårt för testpersonerna att få en förståelse för momentet genom bilderna. Det var också flera
testpersoner som tyckte att det var svårt att avsluta och starta om skärmdelningen, vilket tog tid och
fokus från användningstesterna. Mot den bakgrunden har vi bara genomfört det här momentet med
de testpersoner som känt sig bekväma med att avsluta och starta om skärmdelningen under testet.
Eftersom materialet som vi delade bestod av bilder var det inte heller möjligt att ta del av för
testpersonerna som använde skärmläsare. De observationer som gjordes under den del av testet som
utfördes med bilder av köpflödet var i linje med övriga observationer, och testledarna anser därför
inte att testets övergripande validitet har påverkats av den här begränsningen.
Vi har även genomfört djupintervjuer med representanter för Telia, Tele2, Tre, Halebop och Com
Hem. Även Telenor har tillfrågats att medverka men avböjt. Intervjuerna har syftat till att skapa en
förståelse för hur operatörerna arbetar med tillgänglighet i dag, hur de tänker om kundmötet, vilka
utmaningar de upplever i sitt tillgänglighetsarbete och vilken kunskap de har om
tillgänglighetsdirektivet. Vi har även ställt frågor om vilket stöd operatörerna behöver för att kunna
arbeta effektivt och långsiktigt med tillgänglighet.
Så långt det varit möjligt har vi intervjuat två personer hos varje operatör, för att fånga olika
perspektiv på operatörernas arbete med tillgänglighet. Vi har strävat efter att inkludera en person
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som arbetar med kundupplevelser på en mer övergripande nivå och en person som arbetar med
utveckling eller design av webbplatsen. Om operatörerna har haft andra roller som ansvarat för
tillgänglighetsarbetet har vi intervjuat dem i stället. Totalt har sju intervjuer genomförts: två
intervjuer vardera med Telia, Tele2 och Tre samt en intervju med Halebop. Tele2 har även
representerat Com Hem under intervjuerna, eftersom bolagen gått samman.
Intervjuerna med operatörerna har varit semistrukturerade, vilket innebär att intervjupersonerna har
kunnat gå på djupet i frågor som de har särskild kunskap om. Frågeguiden har bidragit till att skapa
en röd tråd genom intervjuerna, samtidigt som det funnits utrymme för oss att anpassa följdfrågorna
för att spegla intervjupersonernas svar. Vid varje intervju har minst två representanter från Analysys
Mason deltagit. Med hänsyn till covid-19 har alla intervjuer genomförts på distans, via videosamtal.

1.4 Deltagarna i undersökningen
Avsnittet beskriver testpersonernas förutsättningar och vana av att använda digital teknik.
Informationen som presenteras är baserad på testpersonernas egna beskrivningar. Rekryteringen har
skett genom det kontaktnät som Analysys Mason upparbetat i tidigare undersökningar. I
rekryteringen har vi i möjligaste mån tagit hänsyn till ålder, kön, olika socioekonomiska faktorer
och hur vana personerna är vid att använda digital teknik. Att användningstesterna genomförts på
distans har ställt krav på att testpersonerna själva haft digital utrustning som de kunnat hantera, eller
att de kunnat få hjälp av en stödperson, vän eller anhörig. Trots den begränsning som det inneburit
i rekryteringen upplever vi att det finns en bredd bland deltagarna i undersökningen.
Användargrupperna för undersökningen är
•
•
•
•

personer med synnedsättning
personer med hjärnskada
personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
personer med läs- och skrivsvårigheter.

De fyra användargrupperna ingår i undersökningen för att fånga en bredd av behov och hinder vid
användning av operatörernas webbplatser. Indelningen av användargrupperna är utformad så att
personerna inom varje användargrupp förväntas ha liknande behov när de använder digital
kommunikation. Trots det kan behov och hinder skilja sig mycket åt även inom användargrupperna.
Testpersonernas upplevelser kan också påverkas av exempelvis ålder, personliga erfarenheter och
preferenser. Figur 1.1 visar fördelningen av testpersoner per användargrupp.
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Figur 1.1: Totalt deltog 12 personer i användningstesterna.
Övergripande användargrupp

Användargrupp

Antal
användningstester

Lindrig till måttlig synnedsättning

1

Grav synnedsättning

2

Blindhet

3

Personer med hjärnskada

Medfödd och förvärvad hjärnskada

2

Personer med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning

Adhd och add

1

Autismspektrumtillstånd

1

Dyslexi

2

Personer med synnedsättning

Personer med läs- och
skrivsvårigheter
Totalt

12

1.4.1 Personer med synnedsättning
En synnedsättning innebär att man har svårt att läsa text eller svårt att orientera sig med hjälp av
synen. Det finns olika grad av synnedsättning: lindrig synnedsättning, måttlig synnedsättning, grav
synnedsättning och blindhet. De flesta med synnedsättning kan skönja färger och föremål, men har
svårt att läsa utan hjälpmedel och att orientera sig med hjälp av synen. En blind person saknar helt
användbara synrester, men kan ofta uppfatta visst ljus.7
Fyra kvinnor och två män med synnedsättning deltog i undersökningen: tre blinda personer, två
personer med grav synnedsättning och en person med lindrig till måttlig synnedsättning. Deltagarna
är i 20- till 50-årsåldern och har olika vana av att använda digital teknik. Alla använder smarttelefon
i vardagen och vissa använder dator. De blinda deltagarna använder antingen skärmläsarna JAWS
eller VoiceOver, och ibland använder de även punktskriftsdisplay till dator eller surfplatta.
Deltagarna med grav synnedsättning använder inställningar för större text eller zoomning och en av
dem använder skärmläsare när hen behöver läsa långa texter. Personen med lindrig till måttlig
synnedsättning använder en inställning på sin smarttelefon som förbättrar kontrasterna samtidigt
som den minskar färgernas skarphet, vilket gör att personen kan använda smarttelefonen längre utan
att bli trött i ögonen.
1.4.2 Personer med hjärnskada
Personer med medfödd eller förvärvad hjärnskada är en mycket heterogen grupp, eftersom
hjärnskadan kan orsaka olika svårigheter beroende på skadans omfattning och placering. Det kan

7

Synskadades Riksförbund. Vem är synskadad? https://www.srf.nu/leva-med-synnedsattning/omsynskador/vem-ar-synskadad/ (Hämtad 2021-02-22).
Synskadades Riksförbund. Ordlista. http://www.srfstockholmgotland.se/Tips-for-seende/Ordlista/ (Hämtad
2021-02-22).
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handla om både synliga och osynliga funktionsnedsättningar, som motoriska svårigheter, kognitiva
svårigheter, hjärntrötthet eller tal- och språksvårigheter.8
En kvinna och en man med förvärvad hjärnskada deltog i undersökningen. Deltagarna är i 30- till
55-årsåldern. De har båda tal- och språksvårigheter till följd av sin hjärnskada. Hos den ena personen
har hjärnskadan även orsakat hjärntrötthet och kognitiva svårigheter, som gör det svårt att lära sig
nya saker. Den ena personen beskriver att hen är van vid att använda digital teknik, men för att det
ska fungera bra är det viktigt att webbplatser och liknande är kompatibla med funktioner för texttill-tal och diktering. Den andra personen använder smarttelefon och dator varje dag, men behöver
ofta ringa till vänner för att be om hjälp när hen ska göra något för första gången. För att komma
ihåg hur man gör brukar personen skriva ned de olika stegen på papper.
1.4.3 Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är ett samlingsbegrepp för flera diagnoser, exempelvis adhd,
add och autismspektrumtillstånd. De kallas för neuropsykiatriska för att hjärnan och nervsystemet
bearbetar information på ett annorlunda sätt. En person med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
kan till exempel ha svårigheter med reglering av uppmärksamhet, impulskontroll eller aktivitetsnivå,
samspel med andra människor, inlärning och minne, att uttrycka sig i tal och skrift eller motorik.9
Två personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning deltog i undersökningen: en med add och
en med autismspektrumtillstånd. Testpersonerna är män i 30- till 40-årsåldern. Båda beskriver att de
är vana vid att använda digital teknik och att de använder smarttelefon och dator privat och till viss
del på arbetet. En av deltagarna använder funktioner för text-till-tal när han behöver läsa dokument
med mycket text.
1.4.4 Personer med läs- och skrivsvårigheter
Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp som omfattar allt som rör begränsningar när
det kommer till att läsa och skriva.10 Dyslexi är en orsak till läs- och skrivsvårigheter. Dyslexi
innebär svårigheter att förstå språkets ljudmässiga (fonologiska) uppbyggnad. Det betyder att
användargruppen har svårt att koppla ihop bokstäver och ljud, och därmed svårt att läsa och stava.11

8

Habilitering & hälsa Region Stockholm. Förvärvad hjärnskada. https://www.habilitering.se/fakta-ochrad/kort-om-funktionsnedsattningar/forvarvad-hjarnskada/ (Hämtad 2021-02-22).

9

Riksförbundet Attention. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. https://attention.se/npf/om-npf/
(Hämtad 2021-02-22).
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Vad är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)?
https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/neuropsykiatriska-funktionsnedsattningar-npf/vad-arneuropsykiatriska-funktionsnedsattningar-npf/ (Hämtad 2021-02-22).

10

Specialpedagogiska skolmyndigheten. Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/las--och-skrivsvarigheterdyslexi/ (Hämtad 2021-02-22).

11

Dyslexiförbundet. Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. https://www.dyslexi.org/skrivknuten/dyslexi (Hämtad
2021-02-22).
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En kvinna och en man med läs- och skrivsvårigheter i form av dyslexi deltog i undersökningen.
Deltagarna är i 40- till 70-årsåldern. De beskriver båda att de inte är så vana vid att använda digital
teknik. Den ena använder digital teknik varje dag, men tycker att det tar mycket energi. Den andra
beskriver att hen har haft en dator på arbetet den senaste tiden, men att hen annars är ovan vid att
använda digital teknik. Hen tycker framför allt att det är svårt att använda smarttelefon och uttrycker
att det blir för mycket detaljer på en liten skärm.
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2 Resultat av användningstester
Det här kapitlet presenterar resultatet av användningstesterna. Vi beskriver de hinder och svårigheter
som testpersonerna stöter på i operatörernas digitala köpflöden samt deras förslag på hur
webbplatserna skulle kunna förbättras för att öka tillgängligheten och användbarheten. Det
inledande avsnittet presenterar de resultat som är gemensamma för användargrupperna. Några
förbättringar som flera önskar är mer information om vilken surfmängd som passar utifrån vad de
använder sin mobil till. De vill också ha tydligare information om priser och villkor i samband med
köp.
Därefter beskriver vi resultatet för personer med hjärnskada, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
samt läs- och skrivsvårigheter. Testpersonerna tycker att det är svårt att ta till sig omfattande villkor
i pdf-dokument samt att vissa ordval och formuleringar på webbplatserna är otydliga. Några
upplever också webbplatserna som röriga eller ”plottriga”.
Avslutningsvis beskriver vi resultatet för personer med synnedsättning. Testpersonerna tycker att
det är positivt med visuell återkoppling och att vissa av webbplatserna borde använda det mer. Det
är också svårt att urskilja text och innehåll med låg kontrast mot bakgrunden. De som använder
skärmläsare stöter på flera svårigheter när webbplatserna inte är fullt kompatibla med deras
hjälpmedel. Det handlar till exempel om att priser läses upp i en ologisk ordning eller är svåra att
hitta, att pdf-dokument med villkor inte fungerar tillsammans med deras skärmläsare samt att
tabbordning och struktur i vissa fall kan förbättras.

2.1 Gemensamma resultat för användargrupperna
2.1.1 Vill ha tydligare information om priser och villkor i samband med köp
Flera testpersoner inom olika användargrupper upplever att de inte har fått en tillräcklig förståelse
för villkor och kostnader när de kommer till steget i köpprocessen där de ska ange sina
personuppgifter. Exempel på frågor som testpersonerna uttrycker att de inte fått svar på är detaljer
kring uppsägning och bindningstid samt den totala kostnaden för mobil och abonnemang.
I samband med att testpersonerna ska fylla i sina personuppgifter för att kunna genomföra de sista
stegen tycker några personer att de inte skulle känna sig bekväma att ingå köpet, eftersom de saknar
information om exakt vilka villkor som gäller. En blind person undrar till exempel om noll månaders
bindningstid innebär att det inte är någon uppsägningstid, eller om uppsägningstid ändå kan
tillkomma. En person med synnedsättning undrar hur det fungerar om hen vill betala av mobilen
snabbare än de månader som anges i kassan (24 månader) – går det att göra och tillkommer i så fall
någon extra kostnad?
Operatörerna presenterar i många fall information om villkor i någon del av köpprocessen, men bara
några operatörer ger användaren möjlighet att klicka på en länk för att läsa villkoren i sin helhet i
det steg där användaren behöver fylla i sina personuppgifter. De testpersoner som saknar information
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om villkor uttrycker att de skulle vilja läsa dessa i det steg där de ska fylla i sina uppgifter, och inte
behöva avbryta processen för att leta efter informationen någon annanstans på webbplatsen.
De skrev tidigare att det inte är någon bindningstid, men är det någon uppsägningstid? Kan
man sluta mitt i en månad eller inte? Det är det jag mest funderar på, det kanske inte var det
tydligaste. Jag måste nog gå tillbaka för att få den infon. Vid sammanställningen vore det bra
att kunna läsa mer om hur man säger upp abonnemanget och vad man har för villkor. (person
med grav synnedsättning, om Telia)
Vid köp av mobil och abonnemang kan användaren ofta välja att betala av mobilen under exempelvis
12 eller 24 månader. I dessa fall presenteras kostnaden per månad för mobil och abonnemang samt
den totala månadskostnaden. Operatörerna använder även formuleringar som ”Minsta totalkostnad”
eller liknande för att visa vad kostnaden uppgår till under hela perioden. Trots att detta presenteras
av operatörerna tycker några testpersoner att informationen skulle behöva vara tydligare och enklare
att förstå. En blind person och en person med förvärvad hjärnskada skulle vilja veta vad som menas
med minsta totalkostnad och hur den räknas ut. På Telenors och Com Hems webbplatser kan
användaren klicka på begreppet för att få mer information om det, men övriga operatörer erbjuder
inte den möjligheten. En testperson med synnedsättning tycker även att minsta totalkostnad borde
vara skrivet med större text för att vara lättare att få syn på.
Figur 2.1: Hos majoriteten av operatörerna får användaren inte information om vad som menas med
begreppet ”lägsta totala kostnad”. Bilden visar ett exempel från Tele2.
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Figur 2.2: Hos Telenor (högst upp) och Com Hem (längst ner) kan användaren läsa om hur den minsta
totalkostnaden räknats ut och vad den består av, vilket testpersonerna tycker är bra.

2.1.2 Önskar information om vilken surfmängd som passar
En annan situation när några testpersoner vill ha mer information är när de ska välja
mobilabonnemang och behöver bestämma vilken surfmängd de vill ha, exempelvis 10 GB eller 15
GB. En blind person och en person med förvärvad hjärnskada är osäkra på hur mycket surf de har
behov av och skulle vilja ha information om vilken mängd som passar utifrån vad de använder sin
mobil till.
Jag skulle uppskatta att få information om hur mycket surf jag behöver, till exempel om jag
gör det här och det här. Det kan vara skönt, för man kanske inte vet hur mycket surf man
använder. (blind person, om Telia)
15 GB, 289 kronor i månaden, jag vet inte hur mycket eller lite det [15 GB] är … (person
med förvärvad hjärnskada, om Halebop)
Telenors, Tele2:s, Com Hems och Tres webbplatser informerar om vilken surfmängd som passar i
anslutning till att användaren väljer mobilabonnemang, men inte Telias och Halebops webbplatser.
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Figur 2.3: På Tele2:s webbplats finns korta beskrivningar av vad respektive surfmängd passar till, vilket
testpersonerna tycker är positivt.

2.1.3 Tillgänglig webbplats och bra kundtjänst spelar roll vid val av operatör
Under användningstesterna har vi frågat testpersonerna hur de värderar tillgänglighet vid val av
mobiloperatör. De flesta testpersoner uttrycker att tillgänglighet är viktigt när de väljer operatör. En
person med grav synnedsättning och en blind person tycker framför allt att det är viktigt att
webbplatserna är kompatibla med hjälpmedel.
Det är viktigt. Om det inte är tillgängligt, hur ska jag då kunna ta del av informationen? Jag
missar saker om de inte tänker på att göra deras information tillgänglig och det vill jag inte.
(blind person)
Tillgängligheten på webbplatsen har nog en ganska stor betydelse. Oftast kollar jag först på
hemsidan och sen i butik. Om jag inte får den information jag behöver från hemsidan så
kommer jag troligtvis gå till en annan operatör. Så det har en viss betydelse för vad jag väljer.
(person med grav synnedsättning)
En testperson med förvärvad hjärnskada ser tillgänglighet främst utifrån hur tydlig webbplatsen är.
Om information exempelvis är utspridd eller inte är kopplad till en produkt är det svårt att förstå om
det är viktigt eller inte. Testpersonen tycker att det är viktigt att man känner sig säker på
informationen under köpprocessen och inte blir förvirrad av webbplatsen.
Det är viktigt, annars väljer jag inte den [operatören]. Om jag inte får informationen jag
behöver så köper jag inte därifrån. Eller så kan jag inte använda hemsidan alls. Nu under
testet har samma information funnits under olika delar, men inte allt i en. Det är något som
jag brukar föredra och det kan vara svårt att använda om man måste leta mycket på egen
hand. Jag har synnedsättning på ena sidan så om det delas upp kanske jag missar det. (person
med förvärvad hjärnskada)
Tre testpersoner uttrycker att de värderar priset högre än tillgängligheten på webbplatsen när de
väljer operatör. En av personerna tycker att webbplatserna ofta brukar fungera att använda, även om
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en webbplats med lägre tillgänglighet kan vara svårare och mer tidskrävande att använda än en med
god tillgänglighet.
Flera testpersoner lyfter fram vikten av en bra kundtjänst. De ser en bra kundtjänst som ett substitut
om webbplatsen är svår att använda och tar oftast direktkontakt med sin operatör via telefon eller en
fysisk butik om de behöver vägledning eller stöter på problem. Några testpersoner nämner även att
de som följd av sin funktionsnedsättning har svårt att lära sig nya webbplatser eller hjälpmedel och
därför behöver kunna få hjälp på andra sätt. Ett alternativ är att prata med en operatör via telefon
eller i butik och därigenom få informationen som de inte kan komma åt via webbplatsen.
Det är jätteviktigt, det är A och O [en bra kundtjänst]. Det måste finnas kundtjänst på telefon
och inte bara via mejl. Med min skada så har jag lättare för att kommunicera med språket
hellre än i skrift. Det är bra om webbplatsen är tydlig, inget överflödigt. Jag vill att det ska
vara enkelt och tydligt, inget förvirrande för att locka kunder som mest försvårar, med massa
reklam och sådär. (person med förvärvad hjärnskada)

2.2 Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, hjärnskada eller läs- och
skrivsvårigheter
2.2.1 Svårt att ta till sig omfattande villkor
Operatörerna inkluderar ofta information om villkoren kopplat till köp av mobil och abonnemang
som en del av köpprocessen, exempelvis grundläggande information om bindningstid och ångerrätt.
På operatörernas webbplatser finns även villkoren i sin helhet i pdf-dokument. Flera testpersoner
tycker att det är svårt att ta till sig informationen i pdf-dokumenten, eftersom texten är lång och
skriven med ett formellt språk.
En person med förvärvad hjärnskada uttrycker att hen inte orkar läsa omfattande text och att det
skulle underlätta om det fanns en sammanfattning med den viktigaste informationen. Däremot tycker
testpersonen om att det finns rubriker i dokumenten som är numrerade och markerade i fet stil, då
de hjälper till att skapa överblick.
Det är sånt där jobbigt som man aldrig orkar läsa. Man orkar inte, kanske bara skrolla lite.
(…) De har punktat men det är så mycket. Men de har väldigt bra med siffernumrering. Men
det är för mycket information, de måste kunna uttrycka sig mer kortfattat. Det här ska inte
behövas. De får vara korta och koncisa. (person med förvärvad hjärnskada, 54 år, om Tele2)
Andra svårigheter som testpersonerna lyfter fram av är att det är svårt att läsa liten och kompakt text
samt att förstå information som är formulerad på ett formellt sätt, som i dokumenten med villkor.
Testpersonerna efterfrågar luftigare dokument, större text och ett enklare språk.
Det står alltid mycket information i liten text. Där hänger jag oftast inte med. Med större text,
mer luft mellan meningarna, lättare ord och kanske en talsyntes vore det möjligt. (person med
autismspektrumtillstånd, om Com Hem)
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Villkoren är skrivna så man inte kan förstå dem. (…) Det vore intressant om de kunde skriva
det på ett enklare sätt, som Försäkringskassan till exempel. De skriver på ett enkelt sätt. Mer
vikt vid beskrivande och tydliggörande text. (person med dyslexi, om Telia)
Figur 2.1: Flera testpersoner tycker att det är svårt att ta till sig informationen om villkor när texten är
lång och skriven med ett formellt språk.

2.2.2 Ordval och formuleringar som försvårar
I vissa fall försvårar de ord och formuleringar som används på webbplatserna köpprocessen för
testpersonerna. Det handlar till exempel om att de tycker att formuleringar är otydliga och att de
missförstår vad de ska göra. Ett exempel finns på Halebops webbplats där användaren uppmanas att
välja nummer som ett steg i att köpa ett abonnemang (se figur 2.5). En testperson med förvärvad
hjärnskada förstår inte vilket nummer Halebop syftar på och tror att de frågar om hens kod till
mobilen. När testledaren förklarar att det handlar om ifall hen vill få ett nytt mobilnummer till sitt
abonnemang eller behålla sitt nuvarande uttrycker testpersonen att det skulle kunna vara tydligare i
rubriken att de syftar på mobilnummer.
Det var det sämsta med att välja eller behålla nytt nummer. Jag trodde det var koder det
handlade om, det borde stå mobilnummer. Allt måste vara tydligt. (person med förvärvad
hjärnskada, om Halebop)
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Figur 2.2: En testperson missförstår vilket nummer som menas på Halebops webbplats och skulle vilja
att det var tydligare att det handlade om mobilnummer redan i rubriken ”Välj ditt nummer”.

Ett annat exempel där de ord som används skapar osäkerhet hos en testperson med hjärnskada finns
på Tele2:s webbplats. När användaren valt mobil och tillhörande abonnemang finns två knappar, en
med texten ”Gå till kassan” och en med texten ”Lägg till i varukorg” (se figur 2.6). Testpersonen är
osäker på vad skillnaden är mellan alternativen och uttrycker att hen är orolig för att välja fel knapp.
Figur 2.3: En testperson tycker att det är otydligt vad skillnaden är mellan alternativen ”Gå till kassan”
och ”Lägg till i varukorg” på Tele2:s webbplats.

2.2.3 Ordval kan underlätta navigering på sidan
Testpersonerna med läs- och skrivsvårigheter upplever att de ord och formuleringar som används på
webbplatserna påverkar hur enkelt det är att hitta. Det gäller framför allt när flera ord i en meny är
lika långa sett till antal tecken eller är sammansatta av liknande ord (se exempel i figur 2.7). För att
hitta till olika abonnemang eller mobiler måste användaren oftast öppna en meny med flera
alternativ. En testperson upplever att det är svårt att hitta till olika produkter eftersom Telias meny
innehåller många val (kategorier, varumärke, tillbehör, tjänster) och sammansatta ord.
Om jag kollar igenom allt glömmer jag bort vad det stod i början när jag läser igenom allt.
Det är för mycket i menyn och allt ser likadant ut. Orden blir ganska lika, framför allt lika
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långa. Som dyslektiker ser man inte bokstäverna som ord, utan som tecken. (person med
dyslexi, om Telia)
Figur 2.4: I Telias meny används sammansatta ord (”mobiltelefoner” och ”mobilabonnemang”), vilket
gör det svårt för en testperson med läs- och skrivsvårigheter att läsa och navigera.

Flera testpersoner föredrar när orden i menyer är mer vägledande än beskrivande. En person menar
att ”handla” i stället för ”tjänster” gör det lättare att förstå vad hen behöver göra för att gå vidare. En
annan testperson menar även att vägledande ord kan underlätta, eftersom hen har dåligt textminne
och snabbt blir förvirrad när hen måste läsa mycket. Konsekventa ordval och strukturer mellan
webbsidor kan göra köpprocessen enklare och mindre krävande för användaren.
Ja det är tydligt. ”Handla” är ett bra ord att leda in på. Jag har ett dåligt textminne, vilket
innebär att korta ord underlättar. Det är bra att köpprocessen är lik mellan olika sidor också,
så man slipper läsa mycket text och vet hur man ska vägleda sig själv. (person med add, om
Tele2)
2.2.4 Ingresser gör informationen enklare att läsa
Testpersonerna med läs- och skrivsvårigheter tycker att det är svårt att läsa mycket text samtidigt
med lite utrymme mellan raderna. Att dessutom kombinera detta med bilder kan göra innehållet
plottrigt. Båda testpersonerna föredrar därför att först få en sammanfattning av innehållet för att
sedan ta sig an texten stegvis.
Det är okej med längre text så länge det sammanfattas i viss mån. Ta en ingress i en tidning
till exempel. Om man verkligen är intresserad kan man sätta sig in i ämnet och förstå
tillräckligt för att kunna läsa mer. (person med dyslexi, om villkorsdokument)
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En testperson med läs- och skrivsvårigheter upplever Tres funktion i figur 2.8 som positiv och menar
att det liknar sättet hen brukar läsa omfattande texter. Personen brukar använda ett bokmärke för att
”skärma av” och läsa kortare textstycken åt gången. Att ta del av villkor i kortare format uppskattas,
snarare än att behöva läsa ett helt villkorsdokument.
Jag vill absolut inte ha något för plottrigt. Dyslexi gör att bokstäverna dansar, vilket gör det
väldigt svårt att läsa samtidigt. Med en fysisk bok kan jag skärma av med papper och
koncentrera mig. (…) Det är bra när man kan välja delar själv först och sen får information.
Man blir först introducerad till innehållet och får inte så mycket på en gång. (person med
dyslexi, om Tre)
Figur 2.5: I det första steget (till vänster) kan användaren välja att klicka upp mer information.
Användaren kommer då till det andra steget (till höger) som ger en mer ingående beskrivning av
abonnemanget.

2.2.5 Plottriga sidor är svåra att förstå
Flera testpersoner reagerar negativt på plottriga startsidor. En sida kan upplevas som plottrig på olika
sätt, bland annat på grund av innehållet eller utformningen. En testperson menar att för mycket och
för blandat innehåll, som reklam och flera olika produkter på samma sida, gör det svårt att ta in
informationen.
Det är lite spretigt. De blandar mobil och tv, sen ännu mer reklam. Allt på samma sida. Det
är för mycket om jag bara vill köpa en telefon. För många produkter. (person med dyslexi,
om Telia)
Den grafiska utformningen kan tydliggöra innehållet. När text står fritt med enfärgad bakgrund, utan
inramning eller i direkt anslutning till en bild, kan det vara svårt att förstå vad den hör ihop med.
Figur 2.9 visar ett exempel där en testperson har svårt att koppla informationen till en specifik
produkt eller tjänst.
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Stökigt, inte mycket plats som delar bilderna och de är nära på varandra. Jag gillar inte att
texten står fritt. Den är inte inramad så det är inte tydligt vad texten hänvisar till. Jag gillar
inte heller att det inte är tydligt vad som är knappar. Visst, sidan är stilig, men det känns inte
så tydligt. (person med förvärvad hjärnskada, om Telenor)
Figur 2.6: Det kan vara svårt att förstå vad texten hör ihop med om den står fritt, som den markerade
informationen på Telenors startsida.

Att ringa in information grafiskt kan underlätta. En testperson tar upp Halebop som ett positivt
exempel, som kopplar ihop bild och text samt tydligt skiljer information från bakgrunden med
inramning. Halebop använder även distinkta färger på de knappar som tar användaren vidare till
nästa steg. Kombinationen gör det lättare att koppla information till rätt produkt, och knapparna
tydliggör var användaren ska klicka för att gå vidare och köpa produkten.
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Figur 2.7: En testperson upplever att Halebops sätt att rama in information tillsammans med produkter
är tydlig och gör det enkelt förstå var hen ska klicka för att gå vidare.

2.3 Personer med synnedsättning
2.3.1 Positivt när knappar och länkar markeras i en utstickande färg när de markeras
Några testpersoner tycker att det är enklare att navigera på webbplatser där knappar, länkar och
liknande får en utstickande färg när de markeras med muspekaren. En testperson med synnedsättning
uttrycker också att det är positivt när de val hen har markerat, exempelvis antal GB i ett
mobilabonnemang, markeras med en tydlig ram.
Jag gillar att de har tydliga rutor, färgramar [runt de val testpersonen gjort]. Det är bra med
visuell feedback. (person med grav synnedsättning, om Telia)
Operatörerna använder sig av den här typen av visuell återkoppling i olika utsträckning på sina
webbplatser. Telias webbplats är ett exempel där visuell återkoppling i många fall används, till
exempel när användaren drar med muspekaren över länkar och knappar samt för att tydliggöra vilka
val användaren gjort (se figur 2.11). Telenor använder däremot inte visuell återkoppling i samma
utsträckning. Figur 2.12 visar exempelvis att länkarna i menyn inte markeras när användaren drar
med muspekaren över dem, vilket en testperson tycker gör det svårt att se var på webbsidan hen
befinner sig.
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Figur 2.8: Telia använder i många fall visuell återkoppling på sin webbplats, vilket testpersonerna
tycker är positivt. Figuren visar ett exempel där användarens val markeras med lila ramar.

Figur 2.9: En testperson saknar visuell återkoppling när hen markerar länkarna i menyn på Telenors
webbplats. Utseendet på länkarna ändras inte när användaren sveper över dem med muspekaren.
Däremot ändrar muspekaren form till en hand med ett finger, men det tycker testpersonen är svårt att
uppfatta.

2.3.2 Svårt att läsa text som är placerad på bilder
Några testpersoner har svårt att urskilja text och innehåll som har låg kontrast mot bakgrunden. Ett
exempel är från Telias webbplats där text i vissa fall är placerad på bilder (se figur 2.13). När
bakgrunden har en mörk och jämn ton upplever testpersonerna att den vita texten går bra att läsa. I
vissa fall är bakgrunden däremot ljus eller plottrig, vilket gör att de har svårt att urskilja den vita
texten på bilderna.
Det är inte lika bra när de har text ovanpå en bild. Där beror det mycket på bakgrunden,
jobbigare när det är ljusare bakgrund. Vissa bokstäver blir jobbiga att se. Jag gillar att de
har stora rubriker på bilderna. Texten under är svårare att läsa. (person med synnedsättning,
om Telia)
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Figur 2.10: Några testpersoner har svårt att läsa text som är placerad på bilder på Telias webbplats,
särskilt när bakgrunden är ljus eller plottrig.

2.3.3 Priserna presenteras i en ologisk ordning
På Telias webbplats presenteras priserna för mobil och abonnemang i tabellformat (se figur 2.14).
För de testpersoner som använder skärmläsare gör formatet att priserna läses upp i en ologisk
ordning, vilket gör det svårt att få en förståelse för priset. I exemplet nedan läser skärmläsaren först
upp ”Engångskostnad” och ”Månad 1 och framåt”. Därefter hoppar den till rad två och läser ”Telia
Mobil Ungdom 12 GB”, ”299 kr*” och ”319 kr/mån”. Läsordningen gör att testpersonerna inte
förstår vilket belopp som motsvarar engångskostnaden och vilket som gäller för månad 1 och framåt.
För mig går den [skärmläsaren] först till engångskostnad, sen månadskostnad, sen Telia
mobil ungdom, sen priset. Skärmläsaren måste gå i rätt ordning. Det händer ofta att det blir
fel med såna här tabeller. Det är viktigt att kunna förstå priserna tydligt. (blind person, om
Telia)
Figur 2.11: Prisinformationen om Telias abonnemang läses upp i en ologisk ordning vid användning av
skärmläsare, vilket gör det svårt att få en förståelse för priset.

2.3.4 Vill se priset när de väljer
Alla operatörer har en funktion där priset justeras i realtid om användaren ändrar specifikationerna
på abonnemanget eller mobilen. Flera testpersoner upplever att detta är en bra funktion som bidrar

Tillgänglig telekom – användningstester och operatörsintervjuer | 31

med tydlighet i köpprocessen. Däremot upplever några personer med synnedsättning att funktionen
kan placeras bättre för att bli ännu tydligare. Om priset ändras i botten av webbsidan måste
användaren först ändra specifikationer och sedan fokusera på botten av sidan, vilket en testperson
upplever som obekvämt.
Jag såg inte att priset ändrades direkt, men när man lägger märke till det är det en bra
funktion. Vore bra om man kan göra priset större och placera, så det är mer bekvämt för ögat.
Lite svårt att lägga märke till det och behöva byta specifikationer uppe på skärmen för att sen
kolla prisändringen där nere. (person med lindrig till måttlig synnedsättning, om Telia)
För en testperson med skärmläsare är det svårt att hitta till priset på grund av dess placering. Hen
tycker att det är enkelt att byta mellan olika specifikationer, som minne och färg, men förstår inte
hur prisbilden ser ut. För att få en uppfattning om priset för olika val behöver personen gå igenom
allt innehåll på sidan. Att i stället placera ett pris som är läsbart för skärmläsaren närmare valet av
specifikationer skulle underlätta användningen och öka tydligheten i köpprocessen.
Priset ligger inte i anslutning till telefonen eller abonnemanget. Jag måste passera allt på
sidan för att hitta rätt. (blind person, om Com Hem)
Figur 2.12: På Com Hems webbplats måste en användare med skärmläsare gå igenom alla
specifikationer för att läsa priset längst ned på sidan.

2.3.5 Flera svårigheter med villkor som pdf
De testpersoner som använder skärmläsare stöter på flera svårigheter när de ska läsa villkoren i pdfformat. För flera av testpersonerna öppnas villkoren i pdf som ett nytt fönster i webbläsaren och
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skärmläsaren följer med till det nya fönstret. På Halebops webbplats laddas villkoren däremot ned
och lägger sig i nederkanten av webbläsaren (se figur 2.16). I det här fallet hittar inte skärmläsaren
villkoren och testpersonerna kan inte komma åt att öppna dem.
Figur 2.13: På Halebops webbplats laddas villkoren ned och lägger sig i nederkanten av webbläsaren
för en testperson, vilket gör att skärmläsaren inte kan komma åt dem.

Testpersonerna upplever också att villkoren i pdf inte är kompatibla med deras skärmläsare (JAWS
och VoiceOver). När de först öppnar pdf-dokumenten beskriver de att skärmläsaren fastnar och inte
hittar fokus. Efter en stund av testtryckande kommer skärmläsaren i de flesta fall igång och kan läsa
upp texten i pdf-dokumenten, men testpersonerna tycker att det fortfarande inte fungerar som det
ska. Några av testpersonerna upplever att pdf-dokument överlag fungerar dåligt med deras
skärmläsare och de skulle vilja att innehållet också presenterades på webbplatsen eller i Wordformat.
Nu fastnar den [skärmläsaren], som med Telias villkor. JAWS fastnar. Jag får bara upp
inställningar, zooma, sen kom texten. (…) Det är jätteskönt om man kan få välja mellan pdf
och Word för det krånglar alltid med pdf och JAWS. Det tar alltid tid att komma till texten,
jag får testtrycka. (blind person, om Telenor och Telia)
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Jag har ingen nytta av VoiceOver här, det är en pdf som inte är tillgänglig med VoiceOver.
Den skulle jag då läsa med förstoring och den skulle vara väldigt jobbig att lyckas läsa och
navigera i för det är tre kolumner. Jag skulle se om jag kunde ringa Telenor och be dem läsa
upp det för mig eller be någon kompis. Eller valt en annan operatör för att få infon lättare.
(person med grav synnedsättning, om Telenor)
2.3.6 Tabbordning och struktur kan förbättras
För personer som använder skärmläsare är det viktigt att informationen på webbplatsen presenteras
i en logisk tabbordning med en struktur som gör det enkelt att urskilja det viktigaste. På några
operatörers webbplatser tycker testpersonerna att detta skulle kunna förbättras.
Ett exempel finns på Telenors webbplats (se figur 2.17) där användaren först kommer till knapparna
”Handla”, ”Kundservice” och ”Varför Telenor”. Därefter får användaren information om annonsen
på webbplatsen (”Streama favoritserien till halva priset”), innan skärmläsaren läser upp länkarna
”Mobiler”, ”Bredband”, ”TV” med flera. En testperson uttrycker att hen först vill få en överblick
över de viktiga länkarna, och att det stör när annonser placeras innan viktiga länkar i tabbordningen.
Det kom reklam för ett visst abonnemang mitt i allt, sen fler användbara länkar under det.
Jag vill först se viktiga länkar. (blind person, om Telenor)
En annan testperson med skärmläsare har en liknande upplevelse av Com Hems webbplats.
Testpersonen uttrycker att startsidan känns ”plottrig” och att det är svårt att få en bild av var på sidan
hen befinner sig.
Den kändes först väldigt plottrig, men efter en genomgång känns den ganska bra. De har en
struktur med mobil, bredband etc. Ett dåligt första intryck, man blir bombad av rubriker direkt
och hinner inte lära känna sidan. Men den växte på mig och blev enklare att förstå. (blind
person, om Com Hem)
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Figur 2.14: På Telenors webbplats är en annons placerad före viktiga länkar i tabbordningen, vilket en
testperson tycker är negativt.

Ett annat exempel finns på Tele2:s webbplats, där ett stort antal länkar samlats under knappen
”Handla” (se figur 2.18). En testperson upplever att det är svårt att få en överblick över webbplatsen
och beskriver att hen föredrar att länkarna är placerade direkt på sidan som på Halebops startsida,
och inte göms bakom knappar.
Det var bludder här, det är mer diffust. Halebop hade mer tydligt – mobiltelefoner, tillbehör,
abonnemang. Det fanns på startsidan och var mer tydligt. På Tele2 var det lite mer diffust
med ”Handla”. Om det står mobiltelefoner så kan jag gå direkt in där. (blind person, om
Tele2)
Figur 2.15: På Tele2:s webbplats finns ett stort antal länkar placerade under knappen ”Handla”, vilket
en testperson tycker gör det svårt att få en överblick över innehållet. Testpersonen föredrar när
länkarna är placerade direkt på sidan, som hos Halebop.
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2.3.7 Negativt när skärmläsaren hoppar till toppen efter varje val
På Telenors webbplats försvåras användningen för en testperson med skärmläsare, eftersom
skärmläsarens fokus hoppar till toppen av sidan vid varje val som testpersonen gör, exempelvis vid
val av mobilens färg och minne. I stället för att stanna kvar på sidan där testpersonen valt vilken färg
mobilen ska ha, hoppar skärmläsaren till toppen av sidan. Att skärmläsaren hamnar högst upp på
sidan efter varje val gör att testpersonen flera gånger måste tabba sig tillbaka ner genom innehållet,
vilket är tidskrävande och skapar frustration.
Så fort jag väljer något hamnar jag högst upp på sidan och måste jag klicka mig ner igen.
[…] Jobbigt att skärmläsaren hoppar högst upp på sidan när jag gjort ett val. (blind person,
om Telenor)
2.3.8 Svårt att uppfatta formatet för personnummer när det anges i bokstäver
I samband med köp av mobil eller abonnemang behöver användaren ange sitt personnummer.
Formatet för personnumret anges ofta i form av bokstäver, till exempel ”ÅÅÅÅMMDDNNNN” (se
figur 2.19). För en person som använder skärmläsare och får bokstäverna upplästa i snabb följd kan
det vara svårt att uppfatta hur många ”Å” som sägs. En testperson tycker att det underlättar om det
också står utskrivet att personnumret ska anges med tio eller tolv siffror. Det nuvarande formatet
med bokstäver gör att testpersonen behöver läsa upp bokstäverna tecken för tecken för att förstå med
hur många siffror hen ska ange sitt personnummer, vilket bromsar upp processen för testpersonen.
Här står det fyra ”Å”, men skärmläsaren läser upp det snabbt. Det är lättare att förstå för en
person med skärmläsare om det står ”Ange 12-siffrigt personnummer”. (blind person, om
Telia)
Figur 2.16: På Telias webbplats presenteras formatet för personnumret som en bokstavsföljd.
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3 Resultat av operatörsintervjuer
Det här kapitlet presenterar resultatet av operatörsintervjuerna. Inledningsvis beskriver vi hur
operatörerna arbetar med tillgänglighet i dag och vilken kunskap de har inom området. Intervjuerna
visar att operatörerna arbetar med digital tillgänglighet, men att flera saknar en strukturerad process
för arbetet. Däremot finns en vilja att utvecklas, och några operatörer arbetar vid tiden för
intervjuerna för att på ett strukturerat sätt integrera digital tillgänglighet i sina processer. Hos de
flesta operatörerna är kunskapen om tillgänglighet delad mellan olika avdelningar. För att kunna
följa lagar och riktlinjer krävs därför ett samarbete med god kommunikation.
Vi presenterar även operatörernas tankar om kundmötet. Alla operatörer arbetar med någon form av
användardialog, exempelvis användningstester eller korta formulär som användarna har möjlighet
att besvara. Däremot är det få som i nuläget inkluderar personer med funktionsnedsättning i sina
användardialoger. De flesta intervjupersoner beskriver att de arbetar för att möta behoven hos
användare med funktionsnedsättning, till exempel genom att fokusera på kontraster, klickytor och
kompabilitet med skärmläsare, samtidigt som de är medvetna om att de ännu inte nått hela vägen.
Avslutningsvis beskriver vi operatörernas kunskap om tillgänglighetsdirektivet samt hur de ser på
behovet av stöd och vägledning. Vid tiden för intervjuerna var det få intervjupersoner som hade satt
sig in i tillgänglighetsdirektivet. Intervjupersonerna var däremot positiva till att ta emot vägledning
från PTS om hur de nya kraven ska tolkas och tillämpas. De ger även andra exempel på stöd som
skulle vara värdefullt för deras arbete med digital tillgänglighet, som kunskap om hur man kan
inkludera personer med funktionsnedsättning i användardialoger och ”best practice” att inspireras
av.

3.1 Operatörernas tillgänglighetsarbete
3.1.1 Operatörerna arbetar med tillgänglighet, men flera saknar en strukturerad process
Intervjuerna visar att operatörerna arbetar med tillgänglighet i dag, men att flera saknar en
strukturerad process för arbetet med digital tillgänglighet. Tre operatörer menar att deras
organisationer i dagsläget inte har en strukturerad process, men att många anställda har det
perspektivet med sig i arbetet med webbplatsen.
Om jag ska vara riktigt ärlig arbetar vi inte aktivt med tillgänglighetsanpassning, men vi
tänker alltid in det som en viktig del i vårt vardagliga arbete. (…) Vi ser generellt till så att
tillgänglighet är inkluderat i vårt arbete, som hur lättläst något är, tydlighet på sidan,
kontraster, alt-texter etc. Det är så som gemene man kan förvänta sig när man kommer till
sidan. Men vi följer inte direkta riktlinjer om just tillgänglighet. (webbansvarig e-handel)
En av operatörerna beskriver att de skulle vilja ha en mer dokumenterad och gedigen process för
arbetet med tillgänglighet, men att de inkluderar det i sitt arbete på flera olika sätt. De har bland
annat veckovisa möten där anställda presenterar sitt designarbete och tar emot förbättringsförslag
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från sina kollegor. Intervjupersonen beskriver exempelvis att informationsstruktur och textstorlek
brukar komma på tal under dessa möten, vilket gör att det kan åtgärdas i ett tidigt designstadium.
De som arbetar med user experience (UX) har även tillgång till verktyg som hjälper till att säkerställa
en viss nivå av tillgänglighet. Med verktyg som Lighthouse och Contrast Checker kan en anställd
analysera innehållet på egen hand. Ibland testar de även att använda webbplatsen med skärmläsare.
De har till exempel anpassat det sista steget i köpprocessen för att felmeddelanden ska vara enkla
att hitta för användare med skärmläsare.
Vi gör specialsaker för att det ska bli mer tillgängligt. Till exempel i checkouten i webbshopen
har vi arbetat för att det ska bli enklare att fylla i personnummer och e-post. Där har vi försökt
tänka till så man inte ska kunna göra så mycket fel och om man gör fel får man hjälp att rätta
till det. (…) Även, om man skrivit fel och trycker på gå vidare så kommer man automatiskt
tillbaka till det som är fel och får felmeddelandet uppläst om man använder skärmläsare så
man inte behöver hitta tillbaka till det fältet på egen hand. (person som arbetar med
utveckling)
Två av operatörerna är i uppstartsfasen av ett omställningsarbete som ska skapa ett strukturerat
arbetssätt för digital tillgänglighet. En av intervjupersonerna tog nyligen över ansvaret för området
inom sitt bolag och menar att hen inte känner till något tidigare strukturerat tillgänglighetsarbete. På
grund av detta går utvecklare och UX-designerna igenom digitala flöden på webbplatsen och i
applikation för att säkerställa funktionalitet. När befintliga brister är identifierade och åtgärdade
kommer de börja arbeta in ett tillgänglighetsperspektiv i de tidiga delarna av arbetsprocessen med
design och utveckling.
Den andra operatören befinner sig i ett liknande stadium, där de gjort nulägesanalyser av sitt digitala
material och vill förbättra det. De genomför därför ett projekt med målet att tillgänglighet ska
genomsyra all utveckling och design i framtiden. Utgångspunkten är att skapa en informationsbank
med kunskap och utbildningsmaterial om tillgänglighet, vilket görs med extern hjälp från konsulter.
Operatören har åtgärdat många av de brister som identifierades under analysen, framför allt brister
kopplade till kontrastvärden, textstorlek och rubriksättning. För att öka tillgängligheten i framtida
material kommer de som arbetar med digitalt material att genomgå utbildningar och därigenom få
in det i tidiga stadier av arbetsprocessen. Genom den externa rådgivningen kommer de också öka
kunskapen om tillgänglighet på ett brett plan och samtidigt få en bättre bild av hur de kan integrera
olika tillgänglighetsaspekter i sitt automatiserade testflöde.
Initiativen hos de två operatörer som undergår ett förändringsarbete kommer framför allt från
anställda inom organisationen med ett särskilt intresse för tillgänglighet. En intervjuperson menar
att intresset kommer från erfarenhet på en tidigare arbetsplats där hen arbetade med en person med
synnedsättning, vilket gav insikt i vilka tillgänglighetsbrister som kan finnas på en webbplats. Hen
ser därför fördelar med att introducera en mer strukturerad process, där tillgänglighet inkluderas
redan vid utvecklingen av webbplatsen. Hos den andra operatören kommer initiativet främst från
eldsjälar på utvecklarsidan kombinerat med anställda som har personer med funktionsnedsättning i
sin närhet. Det operativa intresset har gjort att frågan tagits vidare och nu resulterat i ett större
omställningsprojekt, där tillgänglighet kommer att inkluderas i all digital utveckling.
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3.1.2 Svårt att prioritera tillgänglighet
Alla operatörer blev även tillfrågade om vilka utmaningar som de upplever med att göra sina
webbplatser tillgängliga. Utmaningar som lyfts fram är bland annat begränsade resurser och att
kunskapen inom området varierar bland medarbetarna. Två operatörer ser svårigheter i att prioritera
vilka tillgänglighetsaspekter som är mest akuta att åtgärda och hur de kan åtgärdas på ett sätt som
tillfredsställer alla användare. En annan intervjuperson beskriver tillgänglighet som ett ytterligare
lager som måste kvalitetssäkras och testas, vilket riskerar att sakta ner utvecklingsprocessen och
kräva mer resurser. Hen menar även att de som arbetar med design måste hitta ett sätt att förhålla
sig till nya riktlinjer samtidigt som materialet de producerar representerar varumärket.
Det finns också andra begränsningar där verktyg som designer använder försvinner. Till
exempel att ett företags [varumärke] inte kommer fram på rätt sätt på grund av kontraster
eller animationer, då det stjälper en del av användarna. Det är ett förhållningssätt som
begränsar möjligheten att fullt representera sitt varumärke. (UX-chef)
En intervjuperson ser även svårigheter i att deras val ofta görs på affärsmässiga grunder. Eftersom
de inte har uppsatta krav för hur webbplatsen ska bli mer tillgänglig och samtidigt saknar ett
integrerat tillgänglighetsperspektiv i sin arbetsprocess, är det svårt för utvecklare och UX-designer
att hitta en gemensam nivå. Intervjupersonen belyser nödvändigheten av att först och främst få upp
tillgänglighet på agendan på en högre nivå och sedan sprida det i hela organisationen. En annan
operatör beskriver ett liknande mönster där de gärna vill uppfylla en hög nivå av tillgänglighet i allt
de lanserar men i vissa fall begränsas av önskemål från andra delar av företaget.
Vårt mål är att uppfylla WCAG AA, gärna AAA. Det strävar vi efter i allt vi bygger, men
förutom oss [gruppen utvecklare och designer] så finns det inte så många som granskar
tillgängligheten. Det kan till exempel vara att redaktörerna har ett visst behov att göra något
i webbshopen, där vi inte riktigt kan ändra deras önskemål. När vi får uppgifter från
affärssidan är det vårt uppdrag att bygga det på sättet som de vill ha. (person som arbetar
med utveckling)
För en operatör är den främsta svårigheten att de inte har tillräcklig kompetens inom organisationen.
Eftersom de saknar kompetens behöver de ta in extern hjälp för att få insikt i vad som krävs för att
göra en webbplats mer tillgänglig. Intervjupersonen menar att tillgänglighet är ett brett område och
att det inte finns inkodat i deras nuvarande testflöde.
3.1.3 Kunskapen om tillgänglighet splittrad på olika avdelningar
Flera av operatörerna menar att deras interna kunskap är uppdelad på olika arbetsområden. Hos
några av operatörerna finns kunskap om den del av tillgänglighet som har anknytning till lagrum
framför allt hos den juridiska avdelningen. Utvecklarna sitter snarare på mer praktisk kunskap där
sunt förnuft är viktigt. En annan operatör beskriver en liknande struktur där avdelningen för
webbdesign ofta diskuterar ändringar med den juridiska avdelningen och kvalitetssäkrar innehållet
innan det lanseras. Under intervjun beskriver intervjupersonen ett exempel där ett erbjudande
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diskuterats och säkerställts, så att informationen presenteras på ett sätt som är tillgängligt för alla
användare.
Det är även ofta interaktion med [juridiska avdelningen] där vi ser till att vi förhåller oss till
lagarna, till exempel LEK [lagen om elektronisk kommunikation]. Vi hade nyligen en [dialog]
med [juridiska avdelningen] där vi diskuterade abonnemang. Vi pratade om tydligheten kring
ett erbjudande, att pris och förklaring kring hur rabatterna funkar sett till att det funkar för
skärmläsare också. Vi har analyserat hur det juridiska funkar, sen arbetat för att
informationen ska finnas enkelt tillgänglig så att alla kan läsa den utan problem. (UX-chef)
Att sammanföra juridisk kunskap med redaktörers, utvecklares och UX-designers kunskap vore
positivt för arbetet och förståelsen av olika delar inom tillgänglighet. En av operatörerna som har en
uppdelad struktur upplever att lagrum ofta går att tolka på olika sätt, vilket kan göra det svårt att
förstå hur det ska hanteras i praktiken. Att ta sig an en lagtext och förstå vad som praktiskt behöver
göras kan därför vara tidskrävande och innebära att man måste senarelägga
tillgänglighetsanpassningar. Material som minskar gapet mellan lagtext och praktisk utveckling vore
därför en positiv utveckling.
Några operatörer har ett antal personer med spetskunskap inom tillgänglighet som tar en större del
av ansvaret. Att sprida kunskapen på ett bredare plan ses både som ett mål och som en svårighet. En
av operatörerna befinner sig i en omställning där de utformar arbetssätt och krav som ska genomsyra
all framtida utveckling, där bland annat tillgänglighet ingår. För att utforma kraven och ta fram
utbildningsmaterial till de anställda, tar operatören hjälp av konsulter med expertis inom digital
tillgänglighet. Alla som arbetar med operatörens digitala touchpoints (UX-designer, utvecklare,
produktägare och redaktörer) kommer genomgå utbildningen och därigenom förbättra kompetensen
på olika nivåer.

3.2 Kundmötet med användargrupperna
3.2.1 Operatörerna skulle kunna inkludera fler användargrupper i användardialogerna
Det framgår av intervjuerna att alla operatörer arbetar med någon form av användardialog, till
exempel användningstester eller frågeformulär som användarna kan välja att svara på. En
intervjuperson berättar att de även använder ett program som visar hur deras användare interagerar
med webbplatsen. Med hjälp av programmet kan de till exempel upptäcka moment som tar lång tid
för användarna att genomföra och som kan förbättras.
Flera operatörer arbetar med användningstester, antingen på egen hand eller via underleverantörer.
Två av operatörerna har till exempel en underleverantör som rekryterar och genomför testerna,
medan en annan operatör själv genomför användningstesterna och tar hjälp med rekrytering. Ingen
av dessa operatörer ställer krav på att personer med funktionsnedsättning ska ingå i
användningstesterna, utan rekryteringen sker med utgångspunkt från exempelvis ålder, demografi
och förutsättningar att genomföra testet på distans (under coronapandemin). Några intervjupersoner
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menar att det skulle vara värdefullt att aktivt rekrytera personer med funktionsnedsättning för att
även fånga deras behov och utmaningar, men de är osäkra på hur de skulle gå tillväga.
Vid tiden för intervjuerna arbetade en av operatörerna aktivt för höja medarbetarnas kompetens inom
digital tillgänglighet och göra det till en naturlig del i sitt arbete med webbplatsen. En av
intervjupersonerna beskriver att de framöver kommer att inkludera personer med
funktionsnedsättning i utvecklingsprocessen, till exempel i tester inför att de lanserar nya funktioner
på webbplatsen. Personen berättar att de provat det här tillvägagångssättet och att de planerar att
utöka det framöver, men att de ännu inte landat i detaljerna för hur de ska göra.
3.2.2 Operatörerna har anpassat textstorlek och marginaler efter återkoppling från användarna
De flesta av intervjupersonerna kan inte ge konkreta exempel på återkoppling som de fått från sina
användare som berör digital tillgänglighet. Men en beskriver att de bland annat anpassat textstorlek,
marginaler och hur texten är formulerad baserat på kommentarer från sina användare.
Intervjupersonen berättar att de fått återkoppling i samband med sina användningstester som handlat
om att det är svårt att läsa och hålla fokus när text och bilder är placerade tätt intill varandra samt att
det är svårt att hitta viss information på webbplatsen. Utifrån det har de arbetat med att öka
textstorleken och marginalerna. De här även arbetat med att göra texten på webbplatsen tydligare
och enklare att förstå.
Det har varit en del kring text tidigare. På den gamla sidan var det en hel del saker med
fonter. Andra klagomål vid användningstester – då har det handlat om läsförståelse och att
hitta den information man vill. Då har våra redaktörer gått igenom texten och vi i design tittat
på om det finns [mönster] de är vana vid, till exempel modaler (en sorts pop-upp), tabbar
eller liknande. (UX-chef)
Intervjupersonen beskriver också att de arbetat för att skapa interaktionsmönster som känns bekanta
för användarna. Om deras användare inte förstår hur de ska göra på webbplatsen har designteamet
undersökt om andra aktörer använder någon annan design för liknande processer, och i så fall försökt
anpassa den egna webbplatsen till ett interaktionsmönster som användarna är vana vid.
3.2.3 Operatörerna arbetar för att möta behoven hos användare med funktionsnedsättning
De flesta intervjupersoner beskriver att de arbetar för att möta behoven hos användare med
funktionsnedsättning, samtidigt som de är medvetna om att de ännu inte nått hela vägen. Några
operatörer ger exempel på hur de arbetar i dag och vilka delar de fokuserar på. En intervjuperson
beskriver att deras webbplats anpassar sig till användarens inställningar, till exempel till större text.
De strävar även efter att skapa korrekta rubriknivåer, stora klickytor och att det ska vara möjligt att
förstå webbplatsen för användare med skärmläsare.
Jag använder personligen Macs egna VoiceOver för att se till att det är möjligt att förstå
sidan. (…) Vi har ett flöde för alla, inget specifikt flöde för vissa kunder. Men sajten anpassar
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sig efter kunders inställningar, till exempel större text. Vi följer en standard för stora klickytor
och så att vi har korrekta hierarkier. Allt är inte perfekt men vi gör vårt bästa. (UX-chef)
En annan intervjuperson berättar att de just nu fokuserar på tre delar: kontrastvärden, klickvänlighet
och att det ska fungera att tabba sig igenom webbplatsen för användare med skärmläsare. En tredje
intervjuperson tycker att deras webbplats i dag är responsiv, har goda kontraster och tydliga rubriker,
men att de behöver förbättra tillgängligheten ytterligare. En annan intervjuperson menar att de tänker
på kontraster och att de strävar efter att webbplatsen ska vara tydlig och texten lättläst, men att de
inte följer några särskilda riktlinjer för tillgänglighet.
De flesta intervjupersonerna uppger att de inte anpassar innehållet på sina webbplatser utifrån om
erbjudandet riktar sig till en särskild användargrupp, till exempel äldre eller studenter. En
intervjuperson beskriver att de försöker anpassa bilderna och tonen i texten, men inte mer än så.

3.3 Tillgänglighetsdirektivet och behov av stöd
3.3.1 Få intervjupersoner har satt sig in i tillgänglighetsdirektivet
De flesta intervjupersonerna uttrycker att de ännu inte satt sig in i vad tillgänglighetsdirektivet
innebär för deras verksamhet. Även om inte intervjupersonerna själva satt sig in i direktivet kan
andra på företagen har gjort det, exempelvis företagens jurister, utan att det kommit till
intervjupersonernas kännedom.
En av operatörerna uppger att de satt sig in i direktivet. Intervjupersonen uttrycker att de borde ha
goda möjligheter att hinna ställa om till de kommande kraven, utifrån sitt pågående arbete kopplat
till digital tillgänglighet. Däremot kände de inte till direktivet när de påbörjade arbetet.
Trots att de flesta intervjupersoner inte är insatta i tillgänglighetsdirektivet är de överlag positiva till
det när vi berättar om det. En intervjuperson menar till exempel att en tydlig deadline i form av nya
krav bidrar till att området prioriteras inom organisationen och gör det möjligt att driva igenom en
förändring. Samtidigt uttrycker flera av intervjupersonerna att det är viktigt med framförhållning så
att de får möjlighet att ställa om till de nya kraven.
Det är viktigt med en tydlig deadline. Det gör att bolaget lägger mer vikt vid det. Att det blir
en [prioritering] behövs för att kunna driva igenom det. Processen involverar flera
avdelningar. (webbansvarig e-handel)
3.3.2 Operatörerna är positiva till, och efterfrågar, vägledning från PTS
De representanter för operatörerna som vi intervjuat är positiva till att ta emot vägledning från PTS
om hur de kan arbeta för att öka tillgängligheten på sina webbplatser. Inför de kommande lagkraven
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om digital tillgänglighet som börjar gälla 202512 efterfrågar intervjupersonerna till exempel
vägledning i hur kraven ska tolkas och vilka skillnader de innebär jämfört med tidigare krav.
En intervjuperson beskriver att de har egna jurister på företaget som vägleder dem i hur de ska
tillämpa lagkraven i verksamheten, men att det ofta går att göra olika tolkningar. Konkret vägledning
från PTS skulle vara ett sätt att underlätta omställningen till de kommande kraven. En annan
intervjuperson lyfter fram att det skulle vara positivt om PTS informerade om direktivet och vilka
skillnader det innebär i förhållande till nuvarande regler. I det här sammanhanget uttrycker flera
personer att informationen om direktivet inte får vara för omfattande, utan att PTS kan underlätta
genom att lyfta fram det viktigaste och ge konkreta exempel på vad de nya kraven innebär.
Man kan ju också tolka lagen på egna sätt, men om de [PTS] kan förenkla den processen och
göra det tydligt vad som behövs försvinner en del av den barriären. (webbansvarig e-handel)
När det kommer nya direktiv, att man kommer och berättar och utbildar. (…) Att få en insats
när det är nya direktiv – hur det skiljer sig mot tidigare och vad man behöver göra. (chef för
digital utveckling)
Jag vill inte ha långa extensiva dokument – jag vill inte läsa 60 sidor om WCAG. Det kommer
ingen människa i min bransch ha tid för. Det behöver förenklas, man behöver ”dumb it
down”. (UX-chef)
Intervjupersonerna ger även andra exempel på stöd som skulle vara värdefullt för deras arbete med
tillgänglighet på webbplatsen och i köpprocessen. Några personer beskriver att de skulle vilja få
kunskap om hur man kan arbeta för att inkludera personer med funktionsnedsättning i
användningstester på ett bra sätt, både när det gäller rekrytering och genomförande. En annan
intervjuperson tycker att det skulle vara positivt om konkreta tips för digital tillgänglighet fanns
samlade på en gemensam webbplats. Personen tycker även att det skulle vara användbart med
exempel på ”best practice” för att kunna inspireras av aktörer inom andra branscher som kommit
längre samt kunna ha en dialog med de aktörerna.
Ytterligare något som en intervjuperson efterfrågar är regelbundna genomlysningar av operatörernas
webbplatser, som visar i vilken utsträckning de uppfyller dagens riktlinjer och hur de kan utveckla
sina webbplatser för att öka tillgängligheten. En intervjuperson menar även att en teknisk lösning i
webbläsaren, som kunde presentera en fullt tillgänglig version av webbplatser skulle vara den bästa
lösningen, och att sådana krav borde ställas på utvecklarna av webbläsare. Operatörerna skulle då
får en tydlig beskrivning av vilka anpassningar de måste göra för att kunna presentera en sådan fullt
tillgänglig version av sin webbplats.

12

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för
produkter och tjänster.
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4 Sammanfattande slutsatser
Det här kapitlet ger en sammanfattande bild av undersökningen och lyfter fram våra huvudsakliga
observationer och slutsatser för respektive del av undersökningen.
Användningstesterna styrker de anmärkningar som gjorts i tidigare granskningar av tillgänglighet
och belyser ytterligare förbättringsområden. Särskilda utmaningar med skärmläsare och otydlig eller
otillräcklig information om vad som ingår i köpet har bland annat framkommit i testerna. Testerna
har även identifierat flera önskemål från användargrupperna, exempelvis visuell återkoppling under
köpprocessen och möjligheter att läsa komplicerade texter stegvis.
Alla operatörer ser att de nuvarande rutinerna för tillgänglighet kan förbättras, och välkomnar
anpassade resurser och tydlig vägledning. Samtliga intervjuade operatörer arbetar redan i dag med
att förbättra tillgängligheten i sina köpflöden, men arbetet saknar ofta tydlig struktur, och är i flera
fall beroende av eldsjälar med ett särskilt intresse för tillgänglighet. Dessa eldsjälar har i vissa fall
en anhörig med funktionsnedsättning, eller har tidigare arbetat på arbetsplatser med ett större
tillgänglighetsfokus.

4.1 Sammanfattning av användningstester
Resultatet av användningstesterna visar att testpersonerna stöter på flera hinder i operatörernas
köpflöden, men att det också finns delar som de tycker om och som underlättar för dem att använda
webbplatserna. Ingen av webbplatserna utmärker sig som särskilt svår eller särskilt enkel att
använda, utan testpersonernas upplevelser skiljer sig åt mellan olika sidor hos samma operatör. Det
är i linje med vad som lyfts fram i rapporten Utvärdering av digital tillgänglighet hos internet- och
teleoperatörer13, som beskriver att det finns skillnader i hur väl operatörernas webbplatser uppfyller
tillgänglighetskraven, men att skillnaderna i många fall är större mellan sidor på samma webbplats
än mellan olika operatörer.
Några av de tillgänglighetsbrister som identifierades i den tidigare undersökningen när operatörernas
webbplatser granskades utifrån kraven i WCAG lyfts också fram av testpersonerna i den här
undersökningen. Testpersonerna som använder skärmläsare menar till exempel att webbplatserna
inte är fullt kompatibla med deras hjälpmedel. Det handlar bland annat om att priser läses upp i en
ologisk ordning eller är svåra att hitta samt att tabbordning och struktur i vissa fall kan förbättras.
Det finns också hinder som testpersonerna i den här undersökningen beskriver, men som inte
fångades upp av WCAG-granskningen. Testpersoner inom flera användargrupper vill till exempel
ha tydligare information om priser och villkor i samband med köp. Några testpersoner med
hjärnskada, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter tycker även att det
13

PTS. Rapport: Utvärdering av digital tillgänglighet hos internet- och teleoperatörer.
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legaladokument/rapporter/2020/internet/utvardering-av-digital-tillganglighet-hos-internet-och-teleoperatorer-ptser-2020-12.pdf. (Hämtad 2021-02-12)
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är svårt att ta till sig omfattande villkor, och en del upplever webbplatserna som röriga.
Testpersonerna inom dessa användargrupper uppskattar funktioner som gör att de kan fokusera på
en kort text i taget, genom att viss text hamnar i fokus. Några testpersoner med synnedsättning tycker
om när operatörerna använder visuell återkoppling på sina webbplatser, exempelvis genom att
markera de val användaren gjort i en utstickande färg.
Genom att rikta fokus på hur olika användare upplever operatörernas digitala köpflöden fungerar
användningstesterna som ett viktigt komplement till WCAG-granskningen. Medan resultatet av en
WCAG-granskning framför allt visar vilka förutsättningar för digital tillgänglighet som finns på en
webbplats, fångar användningstester den verkliga användarens upplevelser och förståelse för
webbplatsen.
4.1.1 Observationer uppdelat per användargrupp
Gemensamma resultat för användargrupperna:
•
•

•

Några testpersoner skulle vilja få information om vilken surfmängd som passar utifrån vad
de använder sin mobil till.
Flera testpersoner önskar tydligare information om priser och villkor i samband med köp.
Testpersonerna upplever att de inte har fått en tillräcklig förståelse för villkor och kostnader
när de kommer till steget i köpprocessen där de ska ange sina personuppgifter. De vill ha
mer information om uppsägning och bindningstid samt vad den totala kostnaden för mobil
och abonnemang är.
Testpersonerna värderar tillgängligheten på webbplatser olika. För några avgör
tillgängligheten vilken operatör de väljer.

Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, hjärnskada eller läs- och
skrivsvårigheter:
•

•

•

•

Flera testpersoner tycker att det är svårt att ta till sig information om villkor i pdfdokumenten, eftersom texten är lång och skriven med ett formellt språk. Testpersonerna
uttrycker till exempel att de inte orkar läsa omfattande text, att det är svårt att läsa liten och
kompakt text eller förstå information som är formulerad på ett formellt sätt. För att enklare
kunna ta till sig informationen skulle testpersonerna vilja att det fanns en sammanfattning
samt att dokumenten var luftigare, med större text och ett enklare språk.
I vissa fall försvårar de ord och formuleringar som används på webbplatserna köpprocessen
för testpersonerna. Det handlar till exempel om att formuleringar upplevs som otydliga och
att testpersonerna missförstår vad de ska göra.
Några personer föredrar när det finns en inledande text till större mängder information. De
kan då få en överblick av innehållet och tidigt förstå kontexten, vilket gör det enklare att ta
sig igenom längre texter.
Flera testpersoner upplever innehåll utan en tydlig struktur som plottrigt. I många fall
uttrycker de att det blir förvirrande, vilket gör det svårt att förstå informationen och navigera
på webbplatserna.
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Personer med synnedsättning:
•

•
•

Några testpersoner tycker att det är enklare att navigera på webbplatser där knappar och
länkar får en utstickande färg när de markeras med muspekaren. En del operatörer använder
sig i hög grad av visuell återkoppling, medan andra använder det i lägre grad.
Några testpersoner har svårt att urskilja text och innehåll som har låg kontrast mot
bakgrunden, till exempel när text är placerad på bilder.
De personer som använder skärmläsare stöter på flera svårigheter när webbplatserna inte är
fullt kompatibla med deras hjälpmedel. Det handlar till exempel om att priser läses upp i en
ologisk ordning, att pdf-dokument med villkor inte fungerar tillsammans med deras
skärmläsare samt att tabbordning och struktur i vissa fall kan förbättras.

4.2 Sammanfattning av operatörsintervjuer
Intervjuerna visar att operatörerna arbetar med tillgänglighet i dag, men att flera saknar en
strukturerad process för arbetet. Utmaningar som lyfts fram är bland annat begränsade resurser och
att kunskapen inom området varierar bland medarbetarna. Däremot finns en vilja att utvecklas.
Några operatörer arbetade vid tiden för intervjuerna med att på ett strukturerat sätt integrera digital
tillgänglighet i sina processer och höja kompetensen bland sina medarbetare.
Arbetet med webbplatsen och det digitala köpflödet involverar flera olika yrkesgrupper hos
operatörerna, exempelvis utvecklare, redaktörer och UX-designer. Även företagens jurister är en del
av arbetet, när det gäller hur köpflödet förhåller sig till olika lagrum. För att skapa en tillgänglig
webbplats krävs att dessa roller samverkar och att kunskap om digital tillgänglighet finns brett i
organisationen. Rapporten Utvärdering av digital tillgänglighet hos internet- och teleoperatörer14
beskriver att det finns stora skillnader i tillgänglighet mellan olika webbsidor på samma operatörs
webbplats, vilket skulle kunna förklaras av att arbetet inkluderar många olika personer och att det är
svårt att skapa en strukturerad process för arbetet.
De operatörer som vid tiden för intervjuerna arbetade för att integrera digital tillgänglighet i arbetet
med sin webbplats på ett tydligare sätt beskriver att initiativen kommit från anställda med ett särskilt
intresse för området. Det handlar till exempel om medarbetare som tagit med sig ett
tillgänglighetsperspektiv från tidigare arbetsgivare eller har personer med funktionsnedsättning i sin
närhet. Att arbetet kan initieras av eldsjälar i organisationen är något som också lyfts fram i rapporten
Digital tillgänglighet från aktörernas perspektiv15.

14

15

PTS. Rapport: Utvärdering av digital tillgänglighet hos internet- och teleoperatörer.
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legaladokument/rapporter/2020/internet/utvardering-av-digital-tillganglighet-hos-internet-och-teleoperatorer-ptser-2020-12.pdf. (Hämtad 2021-02-12)
PTS. Rapport: Digital tillgänglighet från aktörernas perspektiv.
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legaladokument/rapporter/2020/internet/digital-tillganglighet-fran-aktorernas-perspektiv.pdf. (Hämtad 2021-0302)

Ref: 808448993-42

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

För att arbetet ska få fäste i organisationen krävs även att det integreras som en del av ett systematiskt
arbetssätt och att initiativen fångas upp av personer med mandat att besluta om ett sådant arbetssätt,
vilket är en process som pågår hos några av operatörerna vid tiden för intervjuerna.
Alla operatörer är öppna för att ta emot vägledning och stöd för att kunna utveckla sitt arbete med
digital tillgänglighet, och de ger flera exempel på vilken typ av stöd som skulle vara värdefullt. De
föreslår till exempel att PTS kan informera om nya lagkrav, som tillgänglighetsdirektivet.
Operatörerna efterfrågar kortfattad information om vilka skillnader direktivet innebär i förhållande
till tidigare lagkrav och konkreta exempel på hur de kan uppfylla de nya kraven. Några
intervjupersoner vill även veta hur de kan arbeta för att inkludera personer med funktionsnedsättning
i användningstester på ett bra sätt, både när det gäller rekrytering och genomförande. Andra förslag
är exempel på ”best practice” för att kunna inspireras av aktörer inom andra branscher som kommit
längre i sitt arbete. Även regelbundna genomlysningar av operatörernas webbplatser som visar i
vilken utsträckning de uppfyller dagens riktlinjer och hur de kan utveckla sina webbplatser för att
öka tillgängligheten är något som en intervjuperson efterfrågar.
Rapporten Digital tillgänglighet från aktörernas perspektiv pekar på tre områden som myndigheter
kan fokusera på för att påverka andra aktörers arbete med digital tillgänglighet, nämligen att öka
deras motivation att ta sig an uppgiften, minska den friktion som bromsar dem och utveckla deras
förmåga att lyckas. De förslag som operatörerna i den här undersökningen lyfter fram kan framför
allt kopplas till de två senare områdena. Genom att informera om lagkrav skulle PTS kunna minska
den friktion som bromsar och genom att bidra med kunskap om exempelvis användningstester och
”best practice” skulle PTS kunna utveckla operatörernas förmåga att lyckas.
4.2.1 Sammanfattande observationer för undersökningens fokusområden
Operatörernas tillgänglighetsarbete:
•

•

•
•

Alla intervjuade operatörer arbetar med tillgänglighet i dag, men flera saknar en strukturerad
process för arbetet. Utmaningar som lyfts fram är bland annat begränsade resurser och att
kunskapen inom området varierar bland medarbetarna.
Vid tiden för intervjuerna arbetade två av operatörerna med ett större omställningsarbete för
att öka tillgängligheten på sina webbplatser. Det innefattade bland annat utbildning för
anställda och nya rutiner för att utveckla webbplatsen.
Initiativ och driv bakom tillgänglighetsarbetet kommer ofta från individer hos operatörerna
som brinner för området.
Den interna kunskapen är ofta uppdelad mellan olika avdelningar där man får föra samtal
sinsemellan om olika digitala material. Framför allt gäller detta för de juridiska kraven där
utvecklare och UX-designer inte har samma kunskaper som juristerna om specifika lagrum.
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Kundmötet med användargrupperna:
•

•

Alla operatörer arbetar med användardialoger, exempelvis användningstester eller korta
formulär som användarna har möjlighet att besvara. Däremot är det få som i nuläget
inkluderar personer med funktionsnedsättning i sina användardialoger.
Intervjupersonerna beskriver att de arbetar för att möta behoven hos användare med
funktionsnedsättning, samtidigt som de är medvetna om att de ännu inte nått hela vägen.
Exempel på sådant som operatörerna arbetar med är kontraster, klickytor, kompabilitet med
skärmläsare samt att texten ska vara tydlig och lättläst.

Tillgänglighetsdirektivet och behov av stöd:
•

•

Vid tiden för intervjuerna är det få intervjupersoner som satt sig in i tillgänglighetsdirektivet.
Intervjupersonerna är däremot positiva till att ta emot vägledning från PTS om hur de nya
kraven ska tolkas och tillämpas.
Intervjupersonerna ger även andra exempel på stöd som skulle vara värdefullt för deras
arbete med digital tillgänglighet, exempelvis kunskap om hur man kan inkludera personer
med funktionsnedsättning i användardialoger, exempel på ”best practice” att inspireras av
och regelbundna genomlysningar av operatörernas webbplatser med fokus på hur de kan
utvecklas för ökad tillgänglighet.
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