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Sammanfattning 

Under de senaste åren har surfplattor blivit allt vanligare på den svenska marknaden. Det är 

dock inte säkert att alla kan ta del av nya tekniska lösningar, bland annat på grund av olika 

funktionsnedsättningar. Av denna anledning har Stelacon, på uppdrag av PTS, utfört en 

undersökning gällande användbarheten och tillgängligheten i surfplattor för personer med 

funktionsnedsättning och äldre.   

Studien är genomförd med användartester och tester i hemmiljö 

Sammanlagt har över 185 användartester genomförts med testpersoner ur olika målgrupper 

dessutom har 7 tester genomförts i hemmiljö. Målgrupperna som ingick i dessa tester var 

blinda, synsvaga, dyslektiker, äldre, personer med nedsatt handfunktion, ADHD, förvärvad 

hjärnskada och Aspergers syndrom. Testpersonerna har testat tre till fem surfplattor var, 

beroende på hur många som hunnits med under testtillfället. Testpersonerna har genomfört 

alla grundläggande moment vid användning av surfplattor samt själva beskrivit hur enkelt eller 

svårt det var att genomföra momenten. De har även gett förslag på förbättringsåtgärder som 

kan underlätta användandet ur deras eget perspektiv. Sju testpersoner har även fått använda 

en enhet i sin hemmiljö under en helg för att sedan berätta hur de upplevde enheten.  

De flesta testpersonerna upplevde att de testade surfplattorna var intuitiva och enkla att 

använda. Den grupp som upplevde störst problem var blinda personer. För denna grupp var 

vissa moment, på vissa enheter, inte alls genomförbara, vilket beror på att olika delar av 

surfplattan inte alltid är kompatibla med skärmläsare. Stelacons tolkning är att utvecklarna 

inte har haft skärmläsaren i åtanke i framtagandet av vissa delar av enhetens gränssnitt. 

En tillgänglig surfplatta förutsätter att flera kriterier är uppfyllda 

För att tillgängligheten i surfplattorna ska vara god för personer med funktionsnedsättning och 

äldre förutsätter det bland annat att surfplattan: 

 har möjlighet att ändra teckenstorlek på hela enheten 

 har möjlighet till fet text på hela enheten 

 har terminologi samt symboler som är standardiserade 

 har sträv baksida 

 har rundade kanter 

 har få moment i de olika användarprocesserna 

 har tydlig kategorisering i menyer 

 har möjlighet till förstorning 

 har möjlighet till skärmläsning vid markering 

 har en skärmläsare med justerbar detaljnivå 

Det är ofta mindre förbättringsåtgärder som krävs för att göra surfplattorna mer tillgängliga 

för målgrupperna. Det är därför viktigt att det finns en dialog mellan företrädare för 

målgrupperna och svenska representanter för tillverkare av surfplattor och dess 

operativsystem. Samtidigt är de förbättringsåtgärder som flera testpersoner föreslår, troligtvis 

sådana som skulle medföra förbättringar och förenklingar för samtliga användare av 

surfplattor, oavsett om personen har en funktionsnedsättning eller ej. Vidare föreslår Stelacon 

att utvecklandet av en informationskanal för guidning och upplysning om de interna och 

externa hjälpmedel som finns tillgängliga för de olika målgrupperna bör undersökas av Post- 

och telestyrelsen. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Sedan Apple först lanserade sin iPad år 2010 har surfplattor blivit ett allt viktigare verktyg i 

människors liv. Trots att iPaden inte var den första surfplattan så anses den vara startskottet 

för den växande marknaden av surfplattor som idag är en miljardmarknad. Parallellt har det 

växt fram tre större tillverkare av operativsystem som slåss om marknadsandelar genom att 

ständigt utveckla och förbättra sina produkter (Apple iOS, Google Android, Microsoft 

Windows). 

Initialt var användningsområdet tänkt att vara läsande, och således kallades surfplattor för 

läsplattor. I takt med att marknaden och efterfrågan växte så ändrades även 

användningsområdet till att innefatta mycket mer. I dagsläget används surfplattor för att 

surfa, använda sociala nätverk, spela spel, titta på TV och film, och läsa böcker och tidningar. 

Denna utveckling har fört surfplattor in i persondatorns domän. Surfplattan har blivit en 

utsträckning om inte ett substitut för en persondator och därmed blivit en allt viktigare del av 

människors digitala liv. Surfplattor använder sig av stora ”multi-touch”-pekskärmar som 

tillåter användare att använda en eller flera fingrar för att navigera sig igenom gränssnittet 

med vedertagna fingergester. Navigeringen är anpassad för att vara intuitiv så att så många 

som möjligt ska kunna ta del av denna teknik, något som speglas i antal användare av 

surfplattor både globalt och lokalt i Sverige.  

Enligt ”Svenskarna och internet 2014” använde 45 procent av befolkningen surfplattor 

regelbundet år 2014, en siffra som var näst intill noll år 2011, vilket indikerar den kraftiga 

ökningen i användande. Det är dock inte säkert att alla kan ta del av nya tekniker som kommer 

ut på marknaden, bland annat på grund av olika funktionsnedsättningar. Post- och 

telestyrelsen (PTS) har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena 

elektronisk kommunikation finns tillgängliga för alla människor i Sverige. Av denna anledning 

genomförde företaget Usify, på uppdrag av PTS, en undersökning gällande användbarheten 

och tillgängligheten i surfplattor för personer med funktionsnedsättning 2011. Sedan dess har 

både tekniken och efterfrågan för surfplattor utvecklats snabbt. Bland annat har det 

tillkommit en ny grupp smarta telefoner med en större skärmstorlek på ca sex tum samt 

surfplattor med en mindre skärmstorlek på ca sju tum. 

På grund av förändringarna på marknaden som skett sedan 2011, har PTS intresse av att 

undersöka hur tillgängligheten är i dagsläget. Därför har PTS gett AB Stelacon i uppdrag att 

göra en utvärdering av hur användbara och tillgängliga dagens surfplattor är för äldre och 

personer med funktionsnedsättning. Utöver detta ska vi också identifiera vad som måste 

förbättras för att tjänsterna ska bli användbara för dessa personer. Stelacon ska även 

identifiera vad PTS eventuellt kan göra för att främja utvecklingen av surfplattor som är 

tillgängliga och användbara för alla. 

1.2. Tillvägagångssätt för genomförande av studien 

För att både ge möjlighet att studera skillnader mellan surfplattor samt att fånga 

tillgänglighetsaspekter som framkommer när individen använder en enhet under en längre 

period, har ett upplägg med både användartester och tester i hemmiljö använts. 

För att fånga skillnaderna mellan surfplattor så gör Stelacon bedömningen att användartester, 

på plats i Stelacons lokaler, är mest lämpade. Användartester är en kvalitativ metod som syftar 



  

  

 

  

6 (36)  

 

till att utvärdera användbarheten på exempelvis tjänster, eller produkter och ge en djupare 

förståelse till hur och varför något bör utvecklas eller förtydligas.  

I användartesterna testar en användare flera surfplattor med skillnader i märke, modell, och 

operativsystem och jämför dessa surfplattor med en större smart telefon (ca sex tums skärm) 

för att på så sätt avgöra vilken roll skärmstorlek spelar i deras användning. Testpersonerna 

genomför fördefinierade moment och därefter värderar och beskriver testpersonerna själva 

hur enkelt eller svårt det var att genomföra momentet och i vissa fall ger de förslag på 

förbättringsåtgärder. Syftet är att fånga både mjukvaruaspekter samt hårdvaruaspekter hos 

en surfplatta. En utförligare beskrivning av hur användartesterna genomfördes återfinns i 

nästkommande kapitel. 

För möjligheten att jämföra resultaten med den tidigare studien gjord av Usify, samt för att 

fånga upp aspekter som framkommer vid ett mer omfattande användande, genomfördes även 

vissa tester i hemmiljö med efterföljande intervju. I intervjun diskuteras hur användandet 

förändrades när testpersonen blev van vid produkten samt om de eventuella problem som 

testpersonen upplevde under användartesterna kvarstod.   

Figur 1: Upplägg av testerna 

 

Det är viktigt att poängtera att det utifrån resultatet inte går att dra generella slutsatser som 
gäller för en hel målgrupp av personer med en viss funktionsnedsättning. Slutsatserna bygger 
på resultatet från de specifika individer som har medverkat i testerna och det är 
testpersonernas personliga åsikter som lyfts fram. Däremot är sannolikheten stor att fler 
personer inom samma målgrupp kan ha samma hinder som testpersonerna. 
Testpersonens åsikter påverkas inte bara av personens eventuella funktionsnedsättning utan 

även av individens personliga preferenser, erfarenheter, teknikintresse med mera.  

1.2.1. Genomförande av användartester 

Testet inleddes med en kort beskrivning av studiens syfte och hur testet skulle gå till. 

Testpersonerna fick därefter berätta om sig själva och sina tidigare erfarenheter av surfplattor 

och smarta telefoner.  

Efter de inledande frågorna påbörjades själva testet. I testet utvärderades både surfplattans 

mjuk-och hårdvaruegenskaper. Alla moment som testades finns presenterade i tabell 1 nedan. 

En utförlig guide till de frågor som ställts i varje delmoment i testet återfinns i bilaga 1.  
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Tabell 1. Moment i användartester 

Utvärdering av hårdvaruegenskaper Utvärdering av mjukvaruegenskaper 

Storlek Navigering 

Skärm Anpassningsmöjligheter 

Grepp Tillgänglighet 

Vikt      – Koppla mot nätverk 

Knappar      – Installera/avinstallera applikationer 

     – Position      – fotografera och dela bild 

     – Motstånd Läsning av längre textstycke 

 

Efter slutfört test på respektive surfplatta fick testpersonen uppge en siffra, på en skala 1 till 5, 

baserat på hur användbar och tillgänglig testpersonen upplevde att surfplatta var. Därutöver 

hade även testpersonen möjligheten att komma med förbättringsförslag i alla delmoment.   

1.2.2. Genomförande av hemtester 

Syftet med hemtesterna var att låta testpersonen, i en lugn hemmiljö, använda surfplattan 

mer grundligt och till det som testpersonen själv hade använt surfplattan till om denne köpt 

den. Hemtester kan också innebära att potentiell ovana som påverkar testpersonerna vid 

kortare användartester inte är lika framstående efter några dagars användande, vilket 

möjligen innebär att testpersonen förändrar sin uppfattning om enheten.  

Testpersonerna fick låna hem en surfplatta över en helg och på ett uppföljande möte veckan 

efter diskuterades: 

 hur testpersonen upplevde användningen under helgen,  

 eventuella problem som testpersonen upplevt.  

Testpersonen fick möjlighet att återigen betygsätta surfplattan för att se om den nu ansågs 

bättre/sämre när den använts mer utförligt. 

1.3. Målgrupp, rekrytering och testade surfplattor 

Målgrupperna i användartesterna är:  

 Personer med kognitiv funktionsnedsättning, 

- ADHD, 

- Aspergers syndrom, 

- Förvärvad hjärnskada, 

 Personer med synnedsättning, 

- Blinda, 

- Synsvaga personer, 

 Personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter,  

 Personer med nedsatt handfunktion,  

 Personer inom målgruppen äldre än 75 år. 
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Rekrytering av testpersoner har genomförts via annonsering i papperstidningen Metro samt 

via tidigare upparbetade kontakter.  

De enheter som testades inom ramen för studien återfinns i tabell 2 nedan: 

Tabell 2. Testade enheter 

Typ av surfplatta Surfplatta Operativsystem Inköpspris (SEK) 

Större surfplatta 

Apple iPAD Air 2 IOS 3 699 

Samsung galaxy Tab 4 10.1 Android 2 490 

Lenovo Tab 2 A10-70 Android 1 899 

Mindre surfplatta 

Apple iPad mini 3 IOS 2 699 

Dell Venue 8 Pro Windows  2 999 

Denver TAQ 70202 Android 599 

Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Android 1 490 

Telefoner 
Apple iPhone 6 plus IOS 5 999 

Samsung Galaxy S6 + Android 6 499 

 

Valet av surfplattor baseras på en förstudie som genomfördes under hösten 2015 på uppdrag 

av PTS.  

1.4. Avgränsningar 

Ur målgruppen personer med rörelsenedsättning genomfördes endast tester med personer 

som har en nedsatt hand- eller armfunktion som påverkar deras möjligheter att använda 

smarta telefoner eller surfplattor. Däremot har inte nedsättningen i arm/händer varit så grav 

att de inte kunnat använda smart telefon eller surfplatta överhuvudtaget. Merparten av 

testpersonerna ur denna målgrupp har reumatism, som medför att personen har en nedsatt 

handfunktion.   

1.5. Disposition av rapporten 

Studien inleds med en överblick av förutsättningarna för de olika målgrupperna att genomföra 

testerna (Kapitel 2). I Kapitel 3 presenteras resultatet från användartesterna. I kapitlet beskrivs 

de övergripande resultaten, specifika resultat som berör flera målgrupper och resultaten för 

varje enskild målgrupp. 

I Kapitel 4 jämförs Stelacons resultat med de resultat och slutsatser som presenterades av 

Usify i sin studie gällande tillgänglighet i surfplattor för personer med funktionsnedsättning 

ifrån 2011. Detta följs av studiens slutsatser i Kapitel 5. Studien avslutas med 

rekommendationer gällande vad som skulle underlätta användandet av surfplattor för 

målgrupperna i studien. Rekommendationerna baseras på resultat från användartesterna. 
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2. Förutsättningarna för testpersonerna 

Följande kapitel beskriver vad som karaktäriserar de testpersoner som medverkat i studien. 

Syftet är att ge en kort introduktion till olika målgruppers förutsättningar att använda 

surfplattor. Informationen baseras på testpersonernas egen beskrivning av hur deras 

funktionsnedsättning eller ålder kan påverka användningen av surfplattor. Informationen är 

således inte ett resultat av användartesterna.  

2.1. Personer med kognitiva funktionsnedsättningar 

Målgruppen kognitivt funktionsnedsatta är en bred grupp där möjligheten att använda 

surfplattor varierar målgruppen.  I studien har personer med ADHD, ADD, Aspergers syndrom 

och förvärvad hjärnskada medverkat. En stor andel av testpersonerna med kognitiva 

funktionsnedsättningar upplever inte att deras diagnos påverkar dem nämnvärt i användandet 

av smarta telefoner eller surfplattor. 

Testpersonerna med ADHD och ADD kan uppleva koncentrationssvårigheter och upplever 

snabbt irritation om strukturen inte fungerar enligt deras logik, vilket medför att de vill ha en 

begränsad mängd text och begränsat antal steg.  

Några testpersoner med Aspergers syndrom som medverkat i studien säger att de med 

anledning av sin diagnos vill ha konkret och tydlig information, och kan reagera på otydliga 

formuleringar och att menystrukturer är dåligt genomtänkta. 

De personer med förvärvad hjärnskada som medverkat i testerna har bland annat problem 

med finmotoriken, vilket kan påverka möjligheten till att trycka på knappar eller använda 

pekskärmar.  

2.2. Personer med synnedsättning 

Vilka behov och möjligheter personer med synnedsättning har att använda surfplattor beror 

till stor del på graden av synnedsättning. Personer som är blinda kan använda surfplattor om 

surfplattan antingen har en inbyggd skärmläsare/talsyntes (exempelvis VoiceOver och 

TalkBack) eller om personen får hjälp att installera externa hjälpmedel. För att personen ska 

kunna använda dessa hjälpmedel i applikationer eller webbläsare måste dock alla länkar vara 

uppmärkta så att hjälpmedlet kan läsa upp informationen för användaren. I vissa skärmläsare 

finns det en möjlighet för användaren att själv tala eller skriva in ”märkningar” av valda 

knappar. Detta kräver dock en noggrann genomgång, med hjälp av en seende person. För en 

blind person som ska använda en applikation för första gången kan det vara tidskrävande att 

säkerställa att applikationen är kompatibel med skärmläsaren och därmed går att använda.  

För personer som är synsvaga och använder förstoring kan möjligheten att använda 

surfplattor påverkas av förutsättningarna i olika applikationer. Färgsättning och kontraster, 

skarpa konturer samt typsnitt och teckenstorlek är av stor vikt för dessa personer.  

2.3. Personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter 

I målgruppen ingår personer med dyslexi samt personer som har kombinationer av dyslexi och 

ADHD, ADD eller Aspergers syndrom.  

För en person med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter kan det vara svårt att förstå och tolka 

långa ord. Andra personer säger att de inte har problem med orden i sig, men när texterna är 
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för långa blir det för mycket information att ta in. Bilder och figurer i kombination med stor 

text kan underlätta användandet, eller att stegen i exempelvis applikationer eller menyer är 

intuitiva och genomförbara utan förklaringar i text.   

2.4. Personer med nedsatt handfunktion 

Personer med nedsatt handfunktion är en bred målgrupp, och graden av rörelsenedsättning 

varierar från person till person. Möjligheten att använda en surfplatta är därför väldigt 

varierande inom målgruppen. 

Användartesterna har genomförts med personer som har nedsatt handfunktion, men som 

trots det är användare av smarta telefoner. Merparten av testpersonerna ur målgruppen har 

reumatism, och en delvis nedsatt handfunktion. Det gör att det kan vara viktigt med placering 

och storlek på knappar, att det finns möjlighet att förstora eller att navigeringen är enkel.  

För personer som har problem med motoriken kan det vara viktigt att man inte behöver göra 

stora handrörelser. Här finns dock också skillnader i preferenser från person till person. Några 

är mer bekväma med en liten arbetsyta, andra vill ha en större.  

2.5. Personer över 75 år 

För testpersoner som är över 75 år kan, i likhet med övriga målgrupper, förutsättningarna att 

använda surfplattor vara påverkade av hur van personen är att använda ny teknik. Många av 

testpersonerna som deltog hade relativt begränsad vana av smarta telefoner och surfplattor. 

De personer över 75 år som deltog i studien anser att det tar längre tid att lära sig använda 

nya tekniska produkter och de är därför inte alltid intresserade av att göra detta. Flera äldre 

personer i studien har nedsatt syn vilket också påverkar deras användning av applikationerna. 
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3. Resultat 

I följande kapitel presenteras resultatet från användartesterna samt hemtester som 

genomförts i studien. Kapitlet inleds med en överblick över resultatet. Därefter presenteras 

gemensamma resultat som upplevdes av målgrupperna som ingick i studien. Slutligen 

presenteras resultaten per målgrupp som ingick i studien.  

3.1. Överblick 

I tabell 3 nedan visas det genomsnittliga slutbetyg varje surfplatta fått i slutet av 

användartesterna (se bilaga 1). Apples iPad Mini 3 och iPad Air 2 får sammantaget högst betyg 

i studien medan Denver TAQ-70202 får lägst betyg. Båda Apple-enheterna betygsätts högt då 

testpersonerna anser att operativsystemet är pedagogiskt, samt att blinda testpersoner anser 

att skärmläsaren är bra, vilket höjer snittbetyget. Denver TAQ-70202 betygsätts lågt på grund 

av bristande skärmkvalitet och att enheten anses vara för stor i jämförelse med 

skärmstorleken. Dessa betyg är baserade på helhetsintrycket som testpersonen har fått av 

enheten snarare än en bedömning av särskilda delar eller egenskaper.  

Tabell 3: Genomsnittsbetyg per enhet 

Enhet Betyg (0-5) 

Apple iPad Mini 3 4,1 

Apple iPad Air 2 4,0 

Samsung Galaxy Tab 4 10.1 3,6 

Lenovo Tab 2 A10-70 3,4 

Samsung Galaxy Tab 4 7.0 3,3 

Dell Venue Pro 8 3,1 

Denver TAQ 70202 1,9 

 
 
I tabell 4 nedan sammanställs genomsnittsbetyg per målgrupp. Betyget avser genomsnitt för 

samtliga enheter.  

Tabell 4: Genomsnitt på betygsättning per funktionsnedsättning 

Målgrupp Genomsnitt på betygsättning 
(0-5) 

Blindhet 2,7 

Kognitiv funktionsnedsättning 3,5 

Synsvaghet 3,5 

Dyslexi 3,6 

75 år och över 3,2 

Nedsatt handfunktion 3,4 
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Det framgår av tabell 4 att betygen skiljer sig åt mellan målgrupperna.  Blinda testpersoner har 

i genomsnitt betygsatt lägst och testpersoner med dyslexi har i genomsnitt betygsatt högst. 

Blinda testpersoners genomsnittliga betygsättning sänks markant av de upplevda brister i 

skärmläsare på enheter som inte har iOS som operativsystem. Testpersoner med dyslexi 

upplever att deras funktionsnedsättning endast påverkar delar av användningen negativt, det 

gäller framförallt när de skall skriva och läsa på enheten. Andra användningsområden, t.ex. att 

spela spel eller se på film, påverkas inte alls av deras funktionsnedsättning, vilket gör att deras 

sammanfattande intryck av enheten är positivt.  

En persons bedömning av en surfplatta utgörs inte endast av mjukvaruaspekter, utan även av 

hårdvaruaspekter. Huruvida mjukvaru- eller hårdvaruaspekter blir en dominant faktor i 

testpersonens helhetsbedömning av en enhet beror till stor del på typen samt graden av 

funktionsnedsättning som testpersonen har. Exempelvis kan brister i hårdvaran (som grepp 

och storlek på enheter) spela en betydande roll i betygsättningen av en enhet för en person 

med nedsatt handfunktion medan en person med en kognitiv funktionsnedsättning kan 

påverkas mer av brister i mjukvaran (som ett otydligt gränssnitt). 

 

3.2. Gemensamma resultat för målgrupperna 

3.2.1. Betydelsen av vana hos testpersoner 

De genomsnittsbetyg som redovisas i tabell 4 kan vara missvisande då genomsnittliga 

betygsättningen av en målgrupp inte tar hänsyn till huruvida testpersonen är van vid enheten 

eller dess operativsystem.   

En testpersons tidigare vana av ett gränssnitt (operativsystem i detta fall) påverkar tydligt 

deras genomsnittliga betygsättning, då mjukvaruegenskaper utgör en stor del av en persons 

användning av en surfplatta. Tabell 5 redovisar hur testpersoners vana av gränssnitt påverkar 

genomsnittsbetyget. 

Tabell 5: Genomsnitt på betygsättning per funktionsnedsättning samt vana av gränssnitt 

Målgrupp Genomsnittsbetyg på 
enheter med 
gränssnitt som 
testpersonen är van 
vid (0-5) 

Genomsnittsbetyg på 
enheter med 
gränssnitt som 
testpersonen inte är 
van vid (0-5) 

Skillnad
1
 

Blind 3,9 2,3 Stor skillnad 

Kognitiv funktionsnedsättning 3,8 3,3 Liten skillnad 

Synsvag 3,7 3,4 Ingen skillnad 

Dyslexi 4 3,3 Liten skillnad 

Äldre 4,1 2,8 Stor skillnad 

Nedsatt handfunktion 3,5 3,5 Ingen skillnad 

 

                                                             

1 Graderingen är följande: Ingen skillnad = 0 - 0,3, Liten skillnad = 0,3 – 1, Stor skillnad = över 1,0 
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Det finns en tydlig skillnad i betyg som ges till den typen av enheter som testpersonen är van 

vid jämfört med främmande enheter, vilket även återspeglas i enskilda svar gällande olika 

testmoment. Det innebär att testpersoners svar gällande huruvida något moment är intuitivt, 

påverkas av vad de är vana vid, och tankar kring hur moment ”bör” vara, relateras till den 

enhet personen är van vid att använda, snarare än att relateras till huruvida det är lätt att 

förstå momentet i sig. De genomsnittliga betyg som har getts av testpersoner som är vana vid 

gränssnittet som testas varierar i liten utsträckning bland målgrupperna (exempelvis när en 

testperson som äger en iOS-enhet testar Apple iPad Mini 3). De skillnader som noterats har i 

stor utsträckning varit baserade på hårdvaruaspekter, som storlek och vikt.  

Blinda och äldre testpersoner är känsligare än andra målgrupper när det gäller vana av 

gränssnitt. Enligt Stelacons uppfattning handlar det till stor del om interaktionssättet som 

blinda testpersoner har samt den allmänna ovanan bland de äldre testpersoner som deltog.  

Blinda personer är beroende av skärmläsarfunktionen på enheterna för att enkelt kunna 

använda dem. Även om gränssnitten är visuellt snarlika så är det endast skärmläsarens kvalitet 

som spelar någon betydande roll för målgruppen. Många blinda testpersoner uttrycker explicit 

att det är deras egen vana samt att Android- och Windowsenheters skärmläsare är av 

bristande kvalitet som bidrog till att interaktionen blev svårare. 

”Jag kan inte systemet alls. Men nu när jag fått lära mig lite så går det bättre. 

Skärmläsaren är inte så följsam i talet. Hade vart trevligt med ljud och feedback när 

man bara rör skärmen” – Blind testperson om hur det är att navigera på Lenovo Tab2 

A70-10 

I denna studie var alla blinda testpersoner vana användare av iOS-enheters skärmläsare. Detta 

i kombination med den upplevda kvalitetsbristen hos andra skärmläsare bidrar till att Android- 

och Windowsenheter får betydligt lägre betyg än iOS-enheter av blinda testpersoner (något 

som återspeglas i tabell 5).  

Till skillnad ifrån andra målgrupper är de äldre testpersonerna som medverkade i studien i stor 

utsträckning ovana av både smarta telefoner och surfplattor. Det betyder att testpersonerna 

även är ovana vid interaktionssättet (användning av pekskärm) utöver att de är ovana vid 

gränssnittet. Andra målgrupper har mer eller mindre svårt att använda vissa gränssnitt 

beroende på vana, medan äldre ovana testpersoner har problem med samtliga gränssnitt. Det 

är något som direkt påverkar betygsättningen och återspeglas i tabell 5, där skillnaden mellan 

vana och ovana användare är stor. 

Tester i hemmiljö visar att det finns en skillnad mellan testpersoner som är ovana av smarta 

telefoner och surfplattor överlag och testpersoner som är ovana vid ett visst operativsystem 

(d.v.s. är vana vid ett annat operativsystem). En kortare tidsperiod (en helg) visar sig vara 

betydande för att öka allmänna tillgängligheten till enheter för testpersoner utan någon vana 

alls. 

”Jag tycker att den har känns bra. Efter lite mer användning så tycker jag inte att det 

är några större problem”- Testperson över 75 år utan tidigare vana av smarta 

telefoner om Apple iPad Mini 3 efter test i hemmiljö 

Tillgängligheten till ett främmande operativsystem för testpersoner som har vana av ett annat 

operativsystem tenderar att vara oförändrad.  Alltså är en helg en för kort tidsperiod för att en 

person ska bli van vid skillnader i gränssnitt som en enhet har gentemot det som testpersonen 
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är van vid. Däremot visar sig en helg vara en tillräckligt lång tidsperiod för att en testperson 

utan någon vana alls ska bli märkbart mer van. 

3.2.2. Tillgänglighet av de fysiska knapparna 

Allmänt anser testpersoner från de olika målgrupperna att de fysiska knapparnas position är 

relativt oviktigt så länge de inte skyms när användaren håller i enheten eller medan enheten 

laddas. Åsikter gällande knappars position beror på huruvida testpersonen är vänster- eller 

högerhänt. Utöver detta anser testpersonerna även att knapparna bör vara på den sida som 

fingrarna är när användaren håller enheten i den ställning som enheten uppmuntrar, se figur 

2. Alla enheter som testades kan hållas i både liggande och stående ställning2, däremot finns 

det indikationer på enheterna som visar hur en användare bör hålla enheten (t.ex. att 

tillverkarmärket och/eller den stora centrala knappen på enheten, som benämns som 

”hemknappen”, är placerad på en viss sida, se figur 2).  

Figur 2: Det framgår av placeringen av tillverkarmärke samt "hemknappen" att enheten bör hållas i 
liggande ställning (Samsung galaxy Tab 4 10.1) 

 

Enligt testpersonerna vore det att föredra att ha knapparna på enheten i figur 2 på vänster- 

eller högerkortsida istället för ovansidan som de idag är belägna på enheten. Samtidigt 

uttrycker en del testpersoner att det är bra att ha de fysiska knapparna på en sida där man 

inte håller i enheten (som ovansidan på enheten, som i figur 2) för att det minskar risken att 

råka komma åt dem av misstag när man håller enheten. I linje med att man inte vill trycka på 

knappar av misstag så menar testpersonerna att knapparna bör ha en viss mängd motstånd 

när man trycker på dem och att man får tydlig feedback att en knapp tryckts ned (exempelvis 

ett klick-ljud). 

3.2.3. Tillgängligheten av applikationsbutiker 

Testpersonerna som medverkade i studien har varierande svårigheter med att ladda ner 

applikationer i Play Store (Android), App Store (iOS) och Windows Store (Windows). Om 

testpersonen vet vilken applikation som ska laddas ner blir det en fråga om att lokalisera 

                                                             

2 Kallas även landscape och portrait på engelska. Liggande ställning är när man håller i enheten på kortsidan av enheten (som visas i figur 2) 
och stående ställning är när man håller i enheten på långsidan av enheten.   
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sökfunktionen i applikationsbutiken, något som hittades utan några större problem i alla 

applikationsbutiker. Däremot så uppstår det en del problem att hitta själva 

applikationsbutiken samt att hitta applikationer när testpersonen inte vet applikationsnamnet, 

d.v.s. behöver leta efter en applikation utan sökord.  

Testpersonerna har minst svårigheter med att hitta App Store, jämfört med Play Store eller 

Microsoft Store (kallas endast Store på enheten). Testpersonerna uttrycker att det är ett 

väldigt tydligt namn som man kopplar till inköp och nedladdning av applikationer. Det uttrycks 

att begreppet Play Store inte alls anses relatera till nedladdning av applikationer utan snarare 

spel och dylikt. 

”Om man visste vad den hette så var det nog lätt, men det gäller att veta att det är 

Play Butik. Play butik förknippar man med spel inte appar.” – Testperson med dyslexi 

om huruvida det var lätt att hitta Play Store på Samsung Galaxy Tab 4 10.1 

Många testpersoner uttrycker dock att det är en fråga om erfarenhet, både att känna 

igen eller kunna namnet på butiken och att känna igen symbolen. De testpersoner som 

har testat enheter som de redan äger, alternativt som de har vana av att använda, har 

inga svårigheter att hitta applikationsbutiken, vilket bekräftar att det handlar om vana 

och erfarenhet. Ett problem är att det upplevs som svårt att erhålla erfarenhet, då många 

användare inte vågar pröva att gå in på applikationer som är okända. Det är Stelacons 

tolkning att en hjälpfunktion med guidning kring användning samt vad olika applikationer 

gör skulle påverka dessa personers användning till det bättre. 

Väl inne på dessa applikationsbutiker så uttrycker många testpersoner att man möts av 

för stora mängder information. (se figur 3). 

Figur 3: Startsidan för App Store (iOS) 
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Många testpersoner tycker att mängden ikoner och applikationer som presenteras till en 

början är för stor (som i figur 3 ovan), samt att grundläggande funktioner såsom 

sökfunktionen och kategoriseringsmenyn blir undanskymda i jämförelse. Dessa egenskaper 

försvårar även för testpersoner som på förhand vet vilken applikation de vill ladda ned, då 

sökfunktionen upplevs som undanskymd.  

Kategorierna som en användare presenteras för på startsidan i dessa applikationsbutiker är 

ofta baserade på populäritet och utgivningsdatum (t.ex. ”Best of 2015: Apps” i figur 3), något 

som ses som positivt eller negativt beroende på testpersonens preferenser. När testpersoner 

hittar ”alla kategorier” så känner dock många att det blir tydligare. Förslagsvis bör ”alla 

kategorier” presenteras som första sida för att öka den generella tillgängligheten. 

 

3.3. Resultat per funktionsnedsättning  

3.3.1. Blinda testpersoner 

Blinda personers användning av surfplattor är i allmänhet mycket beroende av kvalitén på 

enhetens skärmläsare. Skärmläsartekniken fungerar så att personen rör delar av skärmen och 

får då innehållet på den delen av skärmen uppläst. Innehållet på skärmen är indelat i listor 

som man kan bläddra igenom (och samtidigt markera, genom att dra fingret från vänster till 

höger, en s.k. ”Swipe”) och sedan dubbelklicka för att ta sig till olika delar av gränssnittet. Alla 

blinda testpersoner var vana vid VoiceOver (skärmläsaren för Apples mobila enheter) och 

hade, på grund av ovana, vissa svårigheter med de andra enheternas skärmläsare. En av de 

åsikter som uttrycks av flertalet testpersoner, för alla enheter, är önskan att enkelt kunna 

ställa in hur detaljerad informationsåtergivningen hos skärmläsaren ska vara (t.ex. att 

skärmläsaren endast läser upp rubriker i en lista så att man kan hitta rätt rubrik snabbt).  

Liksom andra målgrupper så blir behovet av information mindre ju mer erfarenhet personen 

får av en viss enhet eller hur mycket funktionsnedsättningen påverkar användandet. 

Skillnaden är att andra målgrupper kan ignorera informationstexter, medan personer som är i 

behov av skärmläsare inte har det valet på samma sätt. Dessa personer uttrycker även en 

önskan att detaljnivån bör vara konsekvent. Många upplever att Androidenheters skärmläsare 

(TalkBack) inte är tillräckligt konsekvent i sin skärmuppläsning. Ett tydligt exempel är att 

inställningsmenyerna kan se ur på två olika sätt på Androidenheterna: tvådelad med 

huvudkategorisering på ovansidan (se figur 4) eller endast tvådelad (se figur 5). 
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Figur 4: Tvådelad inställningsmeny med huvudkategorisering på ovansidan (Samsung Galaxy Tab 4 
10.1) 

 

När blinda personer navigerar till inställningsmenyn på enheter med tvådelad 

inställningsmeny och huvudkategorisering på ovansidan så tydliggörs det inte att det är 

högersidan (samt ovansidan för huvudkategoriseringen) av skärmen som denne måste 

interagera med för att komma till den inställningen som söks. I figur 5 visas specifika 

skärminställningar i den högra spalten, när man trycker på ”Skärm” i vänsterspalten. 

Figur 5: Tvådelad inställningsmeny (Lenovo Tab2 A70-10) 
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När testpersoner som använder skärmläsare har aktiverat en menykategori (skärm i exemplet 

i figur 5) får de inte någon antydan om att det är högersidan av skärmen som denne måste 

interagera med för att t.ex. ändra inställningar för ”viloläge”. Det finns inte heller någon 

automatisk förflyttning till undermenyn som har aktiverats. Blinda testpersoner upplever att 

det inte anges tillräckligt med information gällande sidans grafiska upplägg för att kunna 

navigera enkelt. 

Den här typen av informationsbrist från skärmläsaren är inte något som är unikt för 

androidenheterna, utan uppkommer även i samband med test av iOS-enheter. 

Inställningsmenyn för iOS-enheter är tvådelad liksom figur 5, och även där upplever 

användarna att det inte framgår att innehållet fanns på högersida av skärmen då de inte 

automatiskt förflyttas till den valda listan.  

Utöver bristen på information gällande de olika spalterna med innehåll, så har de blinda 

testpersonerna svårigheter med att hitta reglage och knappar som är integrerade i rubrikrader 

såsom WLAN- och Bluetoothreglagen (se figur 6).  

Figur 6: Rubrikrader med integrerade reglage i inställningsmenyn (Lenovo Tab2 A70-10) 

 

Det framgår inte av informationen som återgivs av skärmläsaren att det finns ett reglage att 

leta efter, och därför dubbelklickar testpersonerna förgäves på WLAN- och 

Bluetoothrubrikerna.  

På Dell-enheten (den enda enheten med Windows som operativsystem) så är största 

problemet att en del grundläggande inställningar (såsom inställningar för Wi-Fi) finns i en dold 

meny som användaren måste dra från höger sida av enheten till mitten för att den ska bli 

synlig (se figur 7). Enligt testpersonerna så är det inte problematiskt att menyn är dold, ifall 

användaren är medveten om det, men uttrycker även att det inte går att bli ”medveten om 

det” utan hjälp.  
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Figur 7: Den "dolda" Charmsmenyn på Windows för surfplattor (Dell Venue Pro 8) 

 

 

”Ja, det är lätt förutsatt att man vet om det. Jag hade nog haft lite svårigheter att 

hitta den gömda menyn på egen hand.” – Blind testperson om Dell-enhetens dolda 

meny. 

Dessa typer av dolda menyer förekommer ofta i samband med delning av bilder då 

användaren kan, genom att trycka en gång på bilden, visa eller dölja bildmenyn. Detta 

moment i sig är inte problematiskt, då testpersonerna ofta prövar att orientera sig genom att 

trycka på skärmen. Däremot är det problematiskt att menyn döljs automatiskt efter en kort tid 

utan att meddela det till användaren (på vissa androidenheter). I allmänhet anser 

testpersonerna att menyer som är dolda är problematiska utan rätt mängd information ifrån 

skärmläsaren.  

Som tidigare nämnts använder testpersonerna sig primärt av Swipe-gester på skärmen för att 

navigera. Det bidrar till att användaren vanligtvis använder sig av en begränsad skärmyta. Det 

uppstod tillfällen då testpersonerna söker innehåll på skärmen genom att hålla och dra fingret 

på skärmytan för att få innehållet uppläst. Jämförelsen med en större mobiltelefon i 

användartesterna visar att testpersonerna föredrar en mindre skärm då samma mängd 

innehåll blir fördelad över en mindre skärm och således blir mer kompakt och lättare att hitta. 

Detta är något som bekräftades när en testperson fick använda sig av en större surfplatta 

(iPad Air 2) i hemmiljö under en helg. 
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Överlag anser alla blinda testpersoner att skärmläsaren på iOS-enheter är överlägsen 

gentemot skärmläsare på Android- och Windowsenheter. Detta trots de förbättringsområden 

som nämnts, bland annat justerbar detaljnivå samt förbättrad informationsåtergivning av 

skärmläsaren i inställningsmenyn.  

3.3.2. Synsvaga testpersoner 

För synsvaga testpersoner är det viktigt att ha möjlighet att anpassa skärminställningar som 

kontrast och ljusstyrka såväl som visningsinnehållets storlek, i synnerhet teckenstorleken. 

Utöver möjligheten att ändra dessa inställningar är skärmens kvalitet och upplösning viktig. I 

dagsläget upplevs det som problematiskt att fullt anpassa enheter till dessa behov. 

Testpersonerna har inga större problem med att justera ljusstyrka, men har svårigheter med 

att anpassa kontrastinställningar då alla enheter inte har stöd för att ändra kontrast. I de fall 

där kontrasten är bristande och inte justerbar så ändrade testpersonerna bakgrundsbilden på 

enheten. Testpersonerna upplever att detta löser problemet, men att det är omständigt att 

anpassa enheten jämfört med att kunna ändra kontrastinställningarna direkt på enheten. 

Upplevda problem gällande kontrast förstärks på enheter med bristande skärmkvalitet och 

sämre upplösning (Denver TAQ-70202) och är således svårare att lösa för testpersonerna.  

Ett problem som upplevs av många är att de ändringar som man gör av teckenstorlek inte 

appliceras på alla delar av enheten, i synnerhet texten under applikationers ikoner (se figur 8 

och figur 9).  

Figur 8: Större teckenstorlek i inställningsmenyn efter justering (Samsung Galaxy Tab 4 10.1) 
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Figur 9: Oförändrad teckenstorlek under applikationers ikoner efter justering (Samsung Galaxy Tab 
4 10.1) 

 

Detta upplevs mer eller mindre som ett problem för testpersoner beroende på den vana av 

enheten som testpersonen har, då användaren efter en lägre tids användande ofta förlitar sig 

på ikoners utseende snarare än texten under dem. Även skärmens storlek spelar en 

betydande roll i det här sammanhanget då texten under applikationers ikoner varierar 

beroende på skärmstorlek.  

”Det går att ändra teckenstorlek, men i och med att det inte gäller texten under app-

ikonerna så går det inte anpassa efter mina behov till fullo.” – Synsvag testperson 

angående anpassningsmöjligheterna på Samsung Galaxy S6+ (referensmobil). 

Personen upplevde inte detta som ett problem på Samsung Galaxy Tab 4 7.0 som har 

större skärmstorlek. 

Möjligheten att ändra teckenstorlek är i allmänhet väldigt uppskattad av målgruppen och på 

Dell-enheten där det inte går att justera teckenstorleken upplevs det som negativt.  

De synsvaga testpersonerna föredrar även läsning av text där det går att förstora texten 

ytterligare (zoomfunktion), något som stöds av alla webbläsare men inte av inbyggda 

textredigeringsprogram (såsom anteckningar på iOS och Memos på Samsung-enheter), där 

justering av teckenstorlek är det enda sättet att få texten att bli större. 

3.3.3. Testpersoner med kognitiv funktionsnedsättning 

Testpersoner med ADHD och Aspergers syndrom är känsliga för om enheten och gränssnittet 

är tydligt upplagd. Testpersoner påpekar att det är ett stort irritationsmoment när strukturen 

på gränssnitt känns omständig eller har överflödiga moment. Många testpersoner upplever att 

standardisering av ikoner och strukturer är att föredra för en ökad tillgänglighet.  

”Går långsamt att lära mig, om jag måste ta reda på det själv. Då struntar jag oftast i 

att lära mig. Med min diagnos så tycker jag att saker och ting ska vara som jag tycker 
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att det ska vara istället för att vara mer öppen för hur det ser ut.” – Testperson med 

ADHD och Aspergers syndrom om allmänna svårigheter med surfplattor 

Testpersonerna undviker helst moment som kräver koncentration eller tar lång tid, därför är 

det viktigt att de grundläggande momenten, som att t.ex. ändra inställningar, surfa och ladda 

ner applikationer, inte är komplicerade. Testpersonerna upplever mindre irritation samt att 

mindre tankekraft behövs med enheter som de är vana vid. Återigen visas vikten av vana, då 

testpersoner med ADHD och Asperger har en längre och mer krävande inlärningsperiod. 

”Det är bra, det är likt mobilen” – Testperson med ADHD och Asperger syndrom om 

Samsung Galaxy Tab 4 7.0 

”Det är ett moment som är för avancerat för sitt eget bästa. Just det här med att 

hålla och dra.”– Testperson med ADHD och van användare av iOS-enheter om hur 

man avinstallerar applikationer på Denver TAQ-70202, en process som är snarlik på 

andra androidenheter 

Som tidigare nämnts så är testpersoner med ADHD och Aspergers syndrom känsliga för 

moment som upplevs som överflödiga. Här påverkas användaren också av mängden 

information som denne presenteras för, oavsett hur tydligt strukturerat upplägget är. 

”Det blir lite rörigt när det är för mycket information. Startsidan på play store är för 

plottrig. Hade föredragit om det var bara ett stort sökfält på startsidan.” – 

Testperson med ADHD om Play Store på Samsung Galaxy Tab 4 7.0 

Även personer med förvärvad hjärnskada anser att moment och gränssnitt ska vara avskalade 

och tydliga.  

”Lite grötigt. Inte jättetydligt att man skulle trycka på reglaget istället för knappen i 

sig.” – Testperson med förvärvad hjärnskada om Samsung Galaxy Tab 4 10.1 

”Det är lite bökigt och plottrigt i inställningar, men jag är van så jag stör mig inte så 

mycket.” – Testperson som har förvärvad hjärnskada och är van iOS-användare om 

iPad Mini 3  

För testpersoner med förvärvad hjärnskada är vana betydande för huruvida ett moment är 

störande eller ej. Testpersonerna uttrycker att de har svårigheter med att lära sig nya saker 

jämfört med innan de drabbades av stroke, och därmed är det svårare att vänja sig vid 

obekanta gränssnitt. Testpersoner med ADHD och Aspergers, samt personer med förvärvad 

hjärnskada har även fått testa enheter i hemmiljö. Testpersoner från bägge målgrupperna 

upplever inga större problem efter att de ställer in så att ljud och vibrationer är avstängda då 

det upplevs ofta som störande) samt ändrar estetiska egenskaper såsom bytt bakgrundsbild 

till en neutral bild, då vissa testpersoner anser att det ökar deras koncentrationsförmåga.   

3.3.4. Testpersoner med läs- och skrivsvårigheter 

Testpersoner med läs- och skrivsvårigheter som medverkat i studien, liksom de synsvaga 

testpersonerna, uttrycker missnöje med att teckenstorlek inte ändras över hela enheten (se 

figur 8 och figur 9). Testpersonerna är även känsliga för skärmkvalitet, i synnerhet upplösning, 

då det är lättare att urskilja bokstäver när de visas i en högre upplösning. Testpersoner som 

har vana av surfplattor och smarta telefoner förlitar sig på ikoner i första hand, snarare än 

texten under, då användning av liknande enheter under en längre tid gjort de bekanta med 

dem. 
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”Kände igen ikonen. Behövde inte läsa.” – Testperson med dyslexi om hur det var att 

hitta Play Store på Samsung Galaxy Tab 4 7.0 

De testpersoner som inte har vana nog för att förlita sig på ikoner uppskattar iOS-enheters 

funktion ”Fet text” som gör alla tecken i fetstil, även under ikonerna. Enligt testpersonerna så 

upplevs det inte som en fråga om att se bokstäver och text sämre, utan att skilja bokstäver 

och ord ifrån varandra som bidrar till att användaren har svårt att skriva och läsa.  En annan 

uppskattad funktion för testpersonerna är iOS-enheters skärmläsarfunktion för markerad text. 

Testpersonerna har inte behov av att få all information auditivt, utan särskilda stycken kan 

vara svårare än andra att läsa och därför uppskattas möjligheten att välja vad som ska läsas 

upp. 

”Känns bra att man kan markera text och få det uppläst.” – Testperson med dyslexi 

om iPad Mini 3:s selektiva skärmläsare 

”Det är som en stor klump. Stycken vore lättare. Att den kunde läsa upp texten åt mig 

vore bättre. TalkBack blir svårt för att den säger allt, men om man kunde få den 

endast för texter vore den bra.” – Testperson med dyslexi om läsning av längre 

stycken text på Samsung Galaxy Tab 4 7.0 

På enheter som har högupplösta skärmar så uppskattas möjligheten att förstora texter som 

man gör på webbläsarapplikationer. 

”Det känns perfekt. Just att man kan zooma.” – Testperson med dyslexi om att läsa 

ett längre stycke på Dell Venue Pro 8:s webbläsare 

3.3.5. Testpersoner med nedsatt handfunktion 

Till skillnad ifrån andra målgrupper så upplever testpersoner med nedsatt handfunktion att 

greppet om enheten är bland det viktigaste för deras användarupplevelse. Ett bra grepp ger 

en säkerhetskänsla till dessa individer vilket bidrar till att de kan koncentrera sig på att 

använda enheten snarare än att koncentrera sig på att inte tappa enheten. Enhetens vikt 

spelar stor roll då man behöver anstränga sig mycket mer för att ha ett stadigt grepp om en 

tung enhet än en lätt enhet. Om enheten är tung behöver testpersonen använda bägge 

händerna för att hålla enheten stadigt, vilket i stor utsträckning begränsar deras åtkomst till 

knappar och skärmen.  

”Det blir tungt att bara hålla med en hand, så det gör att jag har svårt att nå de 

andra delarna av surfplattan.” – Testperson med nedsatt handfunktion om Apple 

iPad Mini 3 

En återkommande åsikt är att testpersonerna är angelägna om att kunna greppa enheten med 

en hand, för att frigöra den andra handen för att navigera på enheten. Därför är rundade 

kanter och en sträv baksida för att förhindra att enheten glider ur handen positivt. Som 

tidigare nämnts är vissa testpersoner i målgruppen känsligare än andra för vikten av enheter, 

och därför föredrar många av dessa testpersoner mindre enheter.    

”Det är bra. Glider inte. Känner inte att jag behöver använda båda händerna.” – 

Testperson med nedsatt handfunktion om Samsung Galaxy Tab 4 7.0 

”Den sitter bra. Gillar rundade kanten, man kan lägga den lite mellan fingrarna.” – 

Testperson med nedsatt handfunktion om Samsung Galaxy Tab 4 10.1 
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”Glider inte i handen. Det greppar mer i handen, så det blir bekvämare och säkrare. 

Den glider inte iväg.” – Testperson med nedsatt handfunktion om Dell Venue Pro 8 

”Den sitter bra. Bra med rundade kanter. Man kan hålla den lättare.” – Testperson 

med nedsatt handfunktion om Lenovo Tab2 A70-10 

Testpersonerna upplever tillgängligheten till de fysiska knapparna på enheterna som 

varierande. Detta beror till stor del på om personen föredrar att hålla plattan i stående eller 

liggande läge samt naturligtvis graden av nedsatt handfunktion. Något som däremot flertalet 

testpersoner uttrycker är att knapparna bör vara samlade på samma sida så att det är samma 

rörelse för att nå alla knapparna. 

”Tillgängligheten brister lite i ju med att jag har svårt att greppa enheten från första 

början.”– Testperson med nedsatt handfunktion om knapparna på Apple iPad Mini 3 

”Bra när man håller i landscape (liggande ställning). Men svårare när man håller i 

portrait (stående ställning).” – Testperson med nedsatt handfunktion om huruvida 

knapparna på Denver TAQ-70202 är lättillgängliga. 

Testpersonen som även testade en enhet i hemmiljö (Lenovo Tab2 A70-10) upplevde problem 

med att hitta och använda knapparna som var belägna på vänster kortsida. Testpersonen hade 

mindre rörelseförmåga i vänsterhanden och hade gärna sett knapparna på högersidan, 

däremot var personen medveten om att det är en individuell preferens samt att personer med 

nedsatt handfunktion har varierande behov och svårigheter i vänster- och högerhanden. 

3.3.6. Testpersoner över 75 år 

Personer över 75 år som har medverkat i studien är den målgrupp där man gett bland de 

lägsta betygen till enheterna. De har också mest invändningar mot vissa delmoment. Stelacon 

bedömer att en huvudorsak till detta är den ovana vid surfplattor som testpersonerna har. En 

majoritet av testpersonerna varken äger eller har vana av smarta telefoner eller surfplattor. 

Testpersonerna medger även i högre grad än andra användare att tillgängligheten av 

surfplattor beror på vana.  

Ovanan påverkar inte enbart huruvida det är lätt för målgruppen att navigera rätt i 

gränssnittet, utan påverkar även hur testpersonerna interagerar med skärmen. 

Testpersonerna har ofta svårt att veta ifall de ska trycka hårt eller löst, hålla in fingret eller 

trycka snabbt, samt bedöma precisionen av deras skärmtryckning. Testpersonerna utrycker 

även en stor medvetenhet om ovanstående problem, och att det skulle vara till stor hjälp med 

någon slags guidning i hur man interagerar på bästa sätt med smarta telefoner och surfplattor.  

”Responsiv, känns bra. Man vet inte hur hårt man vågar/ska trycka i ju med att 

skärmen är känslig.” – Testperson över 75 år om hur det känns att navigera på iPad 

Mini 3:s skärm 

Som en följd av ovanan av enheterna upplever många äldre testpersoner att ikoner och 

symboler är obekanta och önskar att symboler har medföljande rubriker samt förklarande 

texter. Kategorisering i menyer samt terminologin på enheterna upplevs ofta som otydlig och 

inte intuitiva för testpersonerna.  

”Nej, jag tycker inte det. Att jag skulle gå till inställningar tyckte jag var förvirrande. 

Sen visste jag inte ifall jag skulle in på datoranvändning eller WLAN. WLAN är inte en 
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term jag känner till i sådana här sammanhang.” – Testperson över 75 år om huruvida 

det var svårt eller enkelt att koppla upp sig mot det trådlösa nätverket i lokalen 

”Nej det var jättesvårt eftersom det inte fanns någon tydlig symbol eller text.” – 

Testperson över 75 år om hur det upplevs att dela ett foto på Dell Venue Pro 8 

Många av testpersonerna har aldrig tidigare använt eller sett symbolerna, som visas i figur 10, 

och därmed upplevs de som otydliga. 

Figur 10: De olika delaknapparnas
3
 utseende för de operativsystem som ingick i undersökningen 

 

Flera testpersoner uttrycker att standardisering kring terminologi och symbolik skulle förenkla 

användandet för dem.  

”Delaknappen borde vara standardiserad.” – Testperson över 75 år om delaknappen 

på iPad Mini 3 

Många testpersoner har även försämrad syn till följd av sin ålder, vilket bidrar till att det 

största anpassningsbehovet som målgruppen har är teckenförstoring samt att öka ljusstyrkan 

på enheten. Liksom andra målgrupper som hade behov av att ändra teckenstorleken, var det 

problematiskt även för äldre att teckenstorleken inte ändrades på alla delar av de mindre 

enheterna.  

                                                             

3 Den knapp som användare trycker på för att dela material som: bilder, filmer och ljudklipp etc. via sina smarta telefoner samt surfplattor. 
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4. Förändringar i Surfplattors tillgänglighet över tid 

År 2011 genomförde företaget Usify, på uppdrag av PTS, en liknande studie som syftade till att 

utvärdera hur tillgängliga surfplattor är för personer med funktionsnedsättning. På samma 

sätt som i denna studie använde även Usify tester i hemmiljö som metod. Dock var tester i 

hemmiljö den primära metoden för att utvärdera enheternas tillgänglighet. Totalt 12 enheter 

utvärderades i studien, varav nio surfplattor och tre blidtelefoner. Av dessa enheter testades 

endast Apple iPad 2 med de målgrupper som även återfinns i denna studie. 

Då teknikutvecklingen och kundernas efterfrågade funktionalitet i surfplattor förändrats i 

snabb takt, innebär det att resultaten som beskrevs i utvärderingen från 2011 till viss del idag 

är inaktuella. I följande kapitel presenteras kortfattat vilka likheter och förändringar som 

Stelacon kunnat identifiera mellan de två studierna.  

För att kunna genomföra en användbar och rättvis jämförelse mellan de två studierna har vi 

valt att kategorisera resultaten utifrån den struktur som användes av Usify. Usify 

kategoriserade resultaten enligt tabell 6 nedan. 

Tabell 6. Kategorisering av resultaten - Usify 

Utvärdering utan målgruppsmedverkan Utvärdering med målgruppsmedverkan 

Usify utvärderade de olika enheterna utan 

målgruppsmedverkan med hjälp av Mobile 

Phone Kit (ett dokument som 2009 togs fram av 

Royal Institute of Blind People) som stöd för att 

öka tillgängligheten för äldre och 

funktionsnedsatta,) samt Nielsens
4
 tumregler för 

användbarhet. Här utvärderas t.ex. batteritid, 

kamerakvalitét, huruvida det finns möjlighet att 

ändra inställningar för tillgänglighet. 

Efter att Usify definierat de olika 

målgruppsindelningarna (baserat på grad av 

funktionsnedsättning samt typ av 

funktionssnedsättning), så utvärderades de 

olika enheterna indelat i de olika målgrupper 

som medverkade i studien.  

  

För jämförelse mellan resultaten från Usify och resultatet från denna studie är det mest 

relevant att jämföra resultaten med målgruppsmedverkan, då det genomfördes 

användartester i bägge studierna.  

Då urvalet av enheter som testats av Usify inte är detsamma som urvalet i denna studie, 

försvåras möjligheten att se hur enheterna utvecklats över tid. Jämförelsen utgår istället från 

de olika problemområden som identifierades 2011 och som möjligen försvunnit eller 

förandrats sedan dess. 

För att jämföra skillnader i resultat indelat i funktionsnedsättningar så är det viktigt att 

kartlägga vilka målgrupper som deltagit i bägge studierna. Studien ifrån 2011 och denna studie 

har tre målgrupper gemensamt: blinda, synsvaga samt personer med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Därmed kommer dessa tre målgrupper att diskuteras i de följande 

styckena.  

                                                             

4 Boken: Usability Engineering av Jakob Nielsen (1994) 
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4.1. Blinda testpersoner 

I studien ifrån 2011 fick blinda testpersoner använda sig av en iPad 2 i hemmiljö för att 

utvärdera dess tillgänglighet. Testpersonerna upplevde problem med att skärmläsaren på 

enheten (VoiceOver) inte fungerade väl i alla lägen. Ett exempel är att skärmläsaren inte läste 

upp all nödvändig information på sidor med mycket information. Testpersonerna upplevde 

även att de inte är betjänta av en enhet med stor skärm (som iPad 2 har) då vinsten med stor 

skärm vid användande av VoiceOver upplevs som marginell eller negativ i vissa fall. En stor 

skärm minskar främst den fysiska mobiliteten av enheten för blinda testpersoner. 

Testpersonerna upplever att det är svårt att navigera till en början samt att det går långsamt 

att använda sig av tangentbordet. 

Precis som för fyra år sedan finns det problem gällande iOS-enheters tillgänglighet för blinda 

testpersoner. Som tidigare nämnts upplever testpersonerna fortfarande problem med att 

VoiceOver inte läser upp alla alternativ i bland annat inställningsmenyer samt att användaren 

får bristande information gällande en sidas grafiska upplägg, vilket krävs för att kunna 

navigera enkelt. Även problematiken kring skärmstorleken kvarstår. Testpersonerna upplever 

inte att de är betjänta av en stor skärm då skärmen används endast för navigering och inte för 

visuell informationsåtergivning. Det är värt att tillägga att åsikter kring skärmstorleken inte är 

enhetsspecifik utan genomgående bland olika enheter (se kap. 3.3.1). En skillnad mellan 

resultatet från denna studie och resultatet från studien från 2011 är att testpersoner från 

denna studie inte upplevt svårigheter att navigera på iOS-enheter samt att använda sig av 

tangentbordet. Stelacon tolkar detta som ett resultat av en större vana av smarta telefoner 

samt surfplattor bland testpersonerna. Som tidigare nämnts använde 45 procent av 

befolkningen surfplattor regelbundet enligt ”Svenskarna och internet 2014”, en siffra som var 

näst intill noll år 2011. Denna ökning bidrar till att blinda personer i allmänhet inte är lika 

främmande för liknande enheter idag. Under test av enheten i hemmiljö upplevde blinda 

testpersonen även att tal-till-text-funktionen på enheten var uppskattad. 

4.2. Synsvaga testpersoner 

Även de synsvaga testpersonerna som medverkade i studien ifrån 2011 fick testa en iPad 2 i 

hemmiljö. Testpersonerna uppskattade förstorningsfunktionen som fanns på enheten, samt 

att de kunde lyfta enheten närmre för att se bättre, vilket inte alltid går att göra med en dator. 

Testpersonerna upplevde stor problematik med skärmläsaren på enheten. Den fungerade inte 

i alla applikationer, och hade ofta brister i sin informationsåtergivning på sidor med större 

antal objekt. En av testpersonerna hade dessutom svårigheter att navigera och hitta olika 

applikationer på enheten till en början. Huruvida detta var en följd av testpersonens 

synnedsättning eller ej redovisas inte i studien.  

Jämfört med den tidigare studien upplevde testpersonerna som medverkade i Stelacons 

studie inga problem i användandet av skärmläsaren. Det bör tilläggas att synsvaga är en bred 

målgrupp och har olika behov. Testpersonerna i denna studie som var synsvaga uppskattade 

att användaren kunde vara selektiv med skärmläsaren på iOS-enheter, och önskade även att 

ha en liknande funktion på andra enheter. Det var endast en synsvag testperson som var 

beroende av skärmläsaren för sin användning av enheten, och denne var väldigt van vid 

VoiceOver, och upplevde därmed inte några större svårigheter på iOS-enheter. Något som är 

oförändrat sedan 2011 är behovet att kunna ändra teckenstorlek över hela enheten. 

Zoomfunktionen på webbläsare uppskattas även i årets studie av målgruppen. Liksom de 

blinda testpersonerna hade inte de synsvaga några större problem att navigera på enheten till 
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följd av deras funktionsnedsättning. Stelacon tolkar även detta som ett resultat av en större 

allmän vana av smarta telefoner och surfplattor.  

4.3. Testpersoner med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

Även testpersoner med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som medverkade i studien ifrån 2011 

fick testa en iPad 2 i hemmiljö. Testpersonerna upplevde svårigheter med tre olika moment: 

att skriva, autokorrigering i tangentbordet, samt att skärmläsaren var svår att använda. Liksom 

för synsvaga testpersoner, är även denna målgrupp bred med varierande behov. Testpersoner 

ifrån årets studie har inte haft ett behov av särskilda skärmläsarprogram, utan har använt iOS-

enheters inbyggda selektiva skärmavläsare vid behov, d.v.s. markera ett stycke text och få det 

uppläst. De personer som varit betjänta av den funktionen har inte upplevt några svårigheter 

med att använda den. I denna studie har testpersoner med dyslexi uppskattat fet text-

funktionen som iOS-enheter har, då det gör att all text på enheten visas i fetstil, något som 

inte togs upp i studien 2011. Den testpersonen med dyslexi som testade enheten i hemmiljö i 

årets studie hade inte en iOS-enhet hemma, och därmed blir resultaten mindre jämförbara. 

Däremot så upplevdes autokorrigeringen i tangentbordet som ett irritationsmoment för 

testpersonen, men denne löste problemet genom att stänga av autokorrigeringsfunktionen. 

Andra har upplevt att autokorrigering hjälpt då man slipper att skriva in hela ordet och får ett 

förslag snabbt, och därmed ökar man skrivhastigheten. Således så blir det en personlig 

preferens, där man kan välja att stänga av funktionen ifall den är störande.  

4.4. Sammanfattning av jämförelsen 

Några av de problem som målgrupperna upplevde med iOS-enheterna (den enda enhetstypen 

som testades av Usify på de gemensamma målgrupperna) kvarstår än idag. Testpersoner i 

denna studie upplever att skärmläsare varierar i hur specifika de är i sin 

informationsåtergivning samt att det inte går att ändra teckenstorlek i hela gränssnittet på 

enheter. Däremot har vissa tidigare upplevda svårigheter minskat, t.ex. att navigera och 

skriva, då vanan av liknande enheter ökat markant sedan 2011.   
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5. Slutsatser 

I följande kapitel tas ett samlat grepp runt de lärdomar som framkommit gällande vad som 

kan förbättras för respektive målgrupp för att förenkla användandet av surfplattor. 

Kommentarerna testpersonerna lämnat under testerna har sammanfattats i en tabell 

innehållande de vanligaste förbättringsförslagen per målgrupp skapats (se tabell 7). 

Tabell 7: Kravspecifikation 

 
 
 

5.1. Navigering och struktur 

Gemensamt för alla testpersoner är att de efterfrågar tydliga kategoriseringar samt få 

moment i de olika användarprocesserna, i synnerhet i inställningsmenyer samt i 

applikationsbutiker. Detta kan exempelvis göras med hjälp av tydliga listor i 

inställningsmenyer, istället för att dela upp alternativen i kategorier som endast är synliga när 

man tar sig in i dem. iOS-enheters inställningsmeny är uppbyggd på ett sådant sätt, något som 

testpersoner reagerat positivt på. 

Huruvida menyer eller applikationsbutiker anses vara tydligt strukturerade är ofta en fråga om 

preferenser samt erfarenhet. Däremot finns det faktorer som påverkar huruvida dessa upplevs 

som otydliga. Ett problem som flera ovana testpersoner i olika målgrupper upplevde var 

otydligheten gällande Wi-Fi-reglage som integreras i rubrikrader (se figur 6). Testpersoner 

tryckte på menyknappen för Wi-Fi förgäves tills de testade att trycka på reglaget ovanpå 

knappen. I det här exemplet uttrycker testpersoner att användarprocessen hade varit betjänt 

av ett till moment där man kommer till Wi-Fi-inställningar (som det görs på iOS-enheter). Det 
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finns alltså gränser, som är grundade i hur erfaren personen är, för hur få moment det bör 

vara i olika användarprocesser. Stelacon bedömer att tydligheten av användarprocesser 

därmed är viktigare än att processer är avskalade och få i antal steg. 

5.2. Skärmläsares egenskaper 

En väl fungerade skärmläsare är en nödvändig förutsättning för att personer med blindhet och 

grav synnedsättning ska kunna använda en surfplatta. Testpersonerna menade att den 

viktigaste egenskapen hos en skärmläsare är tydlighet. Ifall skärmläsaren inte återger den 

grundläggande information som testpersonerna behöver så går det inte att använda enheten 

på ett smidigt sätt. Detta ställer krav på tillverkare av operativsystem att säkerställa 

kompatibilitet mellan mjukvara och skärmläsare. Vidare önskar de blinda testpersonerna att 

skärmläsarens detaljnivå är justerbar. Testpersonerna menar att man vill ha väldigt mycket 

information i början av sitt användande, men att det behovet avtar när erfarenhetsnivån ökar. 

Det kan bli ett irritationsmoment om skärmläsaren läser upp ”för mycket” information för en 

van användare. Blinda testpersoner menade även att de inte har någon nytta av en större 

skärm då det endast försvårar navigeringen, samt gör enheten mindre mobil. Därmed anser 

blinda testpersoner att smarta telefoner är att föredra före surfplattor i allmänhet.  

5.3. Betydelse av vana 

Vana är något som diskuteras genomgående i hela studien och resultaten indikerar att vana 

spelar en betydande roll för alla målgruppers bedömning av en enhet. Många testpersoner 

över 75 år saknar vana av smarta telefoner och surfplattor, vilket gör att dessa enheter 

upplevs som främmande för dem. Utöver att dessa testpersoner har svårigheter med att veta 

hur man ska interagera med enheterna på en grundläggande nivå (t.ex. hur hårt eller länge de 

ska trycka på pekskärmen), så menar de att standardisering krävs för att underlätta för dem. 

Termer och symboler som anses vara vedertagna för vana användare är helt obekanta för 

många i denna målgrupp, och därmed förenklas inlärningsprocessen för ovana användare ifall 

dessa aspekter är likadana på alla enheter.  

5.4. Enhetsanpassning 

Många testpersoner upplever inga större problem med själva gränssnittet på enheterna, utan 

upplever att det största problemet för deras användning är delar av teckenstorleken. 

Testpersonerna har inga större problem med att hitta hur man ändrar detta i 

inställningsmenyn, och upplever att det blir stor skillnad i deras användning av menyer. 

Däremot upplevs det som ett stort problem att teckenstorleken inte ändras unisont över hela 

enheten. Texterna under applikationsikonerna förblir oförändrade när teckenstorlek på 

enheten ändras. Det försvårar mer för ovana användare som inte kan förlita sig på ikoners 

utseende utan måste läsa texterna under för att hitta rätt. På iOS-enheter går det att ställa in 

fet text på enheten, och det förbättrar möjligheten att se texten under ikoner då det 

appliceras på alla delar av enheten. Fet text-funktionen på iOS-enheter uppskattas även till 

stor del av testpersoner med läs- och skrivsvårigheter.  Både synsvaga testpersoner och 

testpersoner med läs- och skrivsvårigheter uppskattar att kunna få markerad text uppläst. 

Dessa personer är oftast inte i behov av en skärmläsare som läser upp all information på 

skärmen utan har svårigheter med vissa textstycken. I dagsläget erbjuder iOS-enheter selektiv 

skärmuppläsning.  
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5.5. Information om hjälpmedel 

Utöver skärmläsare har inga testpersoner som medverkat i studien uttryckt att de använder 

hjälpmedel vid sin användning av smarta telefoner eller surfplattor. Det är många 

testpersoner som uttrycker att de inte visste att det fanns hjälpmedel för dessa enheter. Det 

innebär att det finns tre kategorier av funktionsnedsatta i samband med hjälpmedel: de som 

använder sig av hjälpmedel, de som inte behöver hjälpmedel efter enhetsanpassning 

(inställningsändringar) samt de som inte vet om att hjälpmedel finns. Problematiken uppstår 

när användare inte vet om att hjälpmedel finns tillgängliga och är i behov av dem, därmed 

föreslår Stelacon att alla användare bör informeras om att hjälpmedel finns tillgängliga vid 

behov. 

5.6. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att utvecklingen av surfplattor de senaste åren har gett 

upphov till positiva förändringar, men att en del tillgänglighetsproblem kvarstår. Det finns en 

bredd bland enheter gällande storlek och kvalitet som gör att användare har stor möjlighet till 

att välja enheter som passar deras behov. Det finns förbättringspotential och ofta är det små 

förbättringar som kan göras för att förenkla hanteringen av enheter, såsom rubriksättning, 

ordval eller val av färger. Ibland är det något mer omfattande förändringar, såsom att alla 

delar av enheten ska fungera väl med skärmläsare. Om såväl enhetstillverkarna som 

operativsystemtillverkarna beaktade och genomför tester med olika målgrupper vid 

utvecklingen av nya produkter skulle dessa förbättringsåtgärder kunna fångas upp i ett tidigt 

stadium. Vidare går det inte att kringgå det faktum att vana spelar en betydande roll i 

huruvida en enhet bedöms som tillgänglig och ju mer surfplattor (och smarta telefoner) blir en 

del av vardagen, desto mer blir den allmänna vanan.  

Det finns en tydlig relation mellan pris och tillgänglighet, där de dyrare iOS-enheterna (Apple 

iPad Air 2 och iPad Mini 3) överlag anses vara mest tillgängliga och där Denver TAQ-70202, 

som kostar betydligt mindre än iOS-enheterna, anses vara minst tillgänglig. Produktkvalitet 

ökar ofta med pris, men i det här fallet handlar det inte så mycket om kvalitet utan mer om att 

överhuvudtaget kunna använda enheten.  Detta är inte unikt för surfplattor utan upplevs i 

samband med smarta telefoner också, då bägge enhetstyperna har mycket liknande 

gränssnitt. Dessa enheter utgör en stor del av vardagliga kommunikationsmöjligheter i vårt 

samhälle. Därmed uppstår en allmän problematik kring att funktionsnedsatta och äldre 

snarare blir tvungna att köpa dyrare enheter av tillgänglighetsskäl än av andra skäl. Stelacon 

föreslår därmed att PTS bör utreda olika former för hur funktionsnedsatta och äldre skulle 

kunna få hjälp med finansieringen av de dyrare enheterna, under förutsättning att behov finns 

för just dessa enheter. 
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6. Rekommendationer 

Baserat på slutsatserna från studien har Stelacon tagit fram följande rekommendationer, som 

skulle underlätta användandet av surfplattor för personer med funktionsnedsättning och 

äldre.  

6.1. Dialog med tillverkare 

När surfplattor och dess operativsystem utvecklas bör tillgänglighet och användarvänlighet för 
personer med funktionsnedsättning tas i beaktande i ett tidigt stadium. En del av den kritik 
som framkommit inom ramen för denna rapport hade varit enkel att undvika med dessa 
målgruppers synpunkter under utvecklingen av surfplattorna. Samtidigt är de 
förbättringsåtgärder som flera testpersoner med funktionsnedsättning lyfter troligtvis sådana 
som skulle medföra förbättringar och förenklingar för samtliga användare av surfplattor, 
oavsett om personen har en funktionsnedsättning eller ej.  
 
I dagsläget tillverkas inte surfplattor eller dess operativsystem i någon större utsträckning i 
Sverige. Det blir således svårt för Post- och telestyrelsen att påverka utformandet av själva 
enheterna från grunden. Däremot är det ofta mindre förbättringsåtgärder som krävs för att 
göra surfplattorna mer tillgängliga för fler målgrupper. En stor del av dessa 
förbättringsåtgärder skulle kunna utföras lokalt i Sverige i form av en mindre 
operativsystemsuppdatering eller liknande.  
 

6.2. Användarmedverkan i designprocessen 

Det är viktigt att en dialog förs mellan företrädare ifrån målgrupperna samt svenska 
representanter av tillverkare av surfplattor och dess operativsystem. Post- och telestyrelsen 
skulle kunna vara initiativtagare och skapa en arena för en sådan dialog, genom inledande 
workshops eller arbetsmöten som sedan kan fortsätta i ett löpande samarbete mellan dessa 
parter.  
 
Då den tekniska utvecklingen går snabbt framåt, bland annat när det gäller interaktionsdesign, 
kan det även vara intressant att inkludera forskare från universitetsvärlden i dialogen med 
utvecklare inom branschen och företrädare för målgrupperna. Exempelvis är forskningen som 
pågår inom människa-datorinteraktion (MDI), bland annat på Kungliga Tekniska Högskolan, 
mycket intressant. Det skulle kunna tillföra ett framåtriktat forskningsperspektiv på 
utvecklingen, sannolikt med stort värde för övriga intressegrupper.  
 

6.3. Ökad information och behov av guidning 

Under användartesterna som utfördes i denna studie uttrycktes det upprepade gånger av 
testpersoner att det handlar om att ha rätt mängd information, rätt typ av information samt 
att vana spelar betydande roll för deras användning. Därmed blir det relevant att ifrågasätta 
hur enkelt det är att bli van, få information och få erfarenhet. Många testpersoner har uttryckt 
att deras användning skulle gynnas av en informationskanal eller allmän guidning i hur man 
använder vissa enheter. Stelacon är medvetna om att det redan finns utbildande material för 
dessa målgrupper, men anser att det i stor utsträckning är en fråga om att förmedla dessa 
utbildningsmöjligheter. Stelacon ser en möjlighet att hjälpa dessa målgrupper i sin användning 
genom att utveckla en informationskanal i form av en applikation som är nedladdningsbar 
direkt i surfplattan. Informationskanalen kan innehålla guider för ovana användare såväl som 
information om interna och externa hjälpmedel som är tillgängliga till enheten.  
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7. Bilagor 

7.1. Bilaga 1: Diskussionsguide för användartest av surfplattor 

 

7.1.1. Introduktion (4 min) 

Välkommen hit. Tack för att du tagit dig tid att komma. Mitt namn är _____. Det här är 

__________. Vi arbetar på ett marknadsundersökningsföretag som heter AB Stelacon. 

Vi genomför det här uppdraget åt Post- och telestyrelsen. Målet med de här 

användartesterna är att testa hur användbara surfplattor är för funktionsnedsatta.  

Genom att genomföra detta test vill vi få en inblick i hur tillgängliga och anpassade surfplattor 

är för vissa grupper i samhället.   

Användartester är en kvalitativ undersökningsmetod som kan genomföras individuellt med en 

testperson eller i grupp med fyra till sex testpersoner. Syftet med användartester är att 

utvärdera en produkts användbarhet och tillgänglighet genom att belysa användarnas 

attityder, beteenden och åsikter.  

Testet varar i ca 1 timme. Vi kommer att gå igenom hårdvaruegenskaper, mjukvaruegenskaper 

samt ett antal uppgifter på surfplattan som du kommer att utföra. Vi vill att du berättar för oss 

vad du gjort och vilka potentiella problem du haft när du utfört uppgiften. Vi kommer också 

att efter varje moment ställa några uppföljande frågor.  

Målgrupp för undersökningen är personer som är synskadade, personer med kognitivt 

funktionsnedsättning, personer med läs- och skrivsvårigheter, personer med 

rörelsenedsättning samt äldre personer. Vi kommer att genomföra ca 34 användartester. 

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

att höra din åsikt. 

Det finns inga åsikter, attityder eller föreställningar som är rätt eller fel. Det är surfplattorna vi 

testar, inte er. 

En rapport kommer att skrivas baserad på användartesterna. Alla deltagare kommer att vara 

anonyma, dvs. era namn kommer inte att synas. 

7.1.2. Deltagarpresentation och bakgrundsfrågor (5 min) 

Namn, ålder och kön 

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

Hur bedömer du att din funktionsnedsättning påverkar din användning av surfplattor/smarta 

telefoner? 

Vilken vana har du av surfplattor/smarta telefoner? Under medel, medel eller över medel? 

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

Hur skulle du beskriva din användning? Vad gör du oftast på surfplattor? 



  

  

 

  

34 (36)  

 

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

surfplatta? 

Vilka enheter avses att testas?  

Mindre surfplattor + referensmobil 

Större surfplattor + referensmobil 

 

7.1.3. Testuppgift 1 – Hålla och känna på enheten  (6 min) 

Testa att hålla och känna på enheten, knapparna, utvärdera skärmegenskaper. 

Syfte: att testa hur användbar hårdvaran i sig är. 

1. Utvärdera hur enheten känns att hålla i  

a. Hur sitter den i handen?  

b. Är den för stor eller för liten? 

c. Hur känns vikten? 

d. Känns det som att du kan bekvämt nå alla delar (knappar/skärm/etc.) 

 

7.1.4. Testuppgift 2 – Användning av enheten  (7 min) 

Testa att använda sig av enheten och bedöma tillgängligheten. 

Syfte: att testa hur användbar mjukvaran i sig är. 

1. Sätta igång enheten  

2. Förflytta sig mellan sidor på skärmen och komma tillbaka på hemskärmen  

3. Utvärdera skärmegenskaper  
a. Storlek  

i. Hur känns skärmstorleken?  

ii. Kan du se skärminnehållet tydligt?  

iii. Hade du velat ändra något gällande storleken? 

b. Kontrast  

i. Hur tydligt kan du urskilja färger på skärmen?  

ii. Är det lätt att läsa texter på skärmen?  

iii. Tycker du att något gällande kontrast/ljusstyrka bör ändras? Ändra 
det.  

c. Taktila egenskaper  
i. Hur känns det att navigera på skärmen? 

ii.  Möter fingret för mycket/för lite motstånd?  
4. Utvärdera knappar  

a. Känsla att trycka på  

i. Hur känns knapparna? 

ii. Är de för små/stora? 

iii. Är informationen om de olika knapparnas funktion tydlig?  

b. Position  
i. Tycker du att alla knappar är lättillgängliga?  

ii. Hade du önskat att vissa knappar låg på ett annat ställe? Varför?  
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5. Hitta inställningsmöjligheter och anpassa efter behov.  

a. Vad skulle du vilja anpassa/ändra för att förbättra ditt användande? 

b. Är det lätt/intuitivt att hitta var du ska anpassa enheten?  

c. Går det att anpassa enheten till dina behov? (Om det inte går att anpassa 
direkt, ge tips på appar som gör det) 

6. Koppla upp mot trådlöst nätverk 

a. Var det enkelt att hitta hur man kopplar upp sig mot trådlöst nätverk? 

b. Var det tydligt hur du skulle göra?  

7. Installera applikation samt avinstallera densamma.  

a. Var det enkelt att hitta play/butiken/appstore? 

b. Var det enkelt att hitta en applikation att ladda ned? 

c. Var informationen om hur applikationen laddas ned enkel att förstå? 

d. För att ta bort applikationer kan testledaren till viss guida använden då det 
annars bedöms allt för komplicerat vid användande av produkter som 
användern själv inte tidigare är van vid. Istället fokuserar man på om 
användaren anser att tillvägagångssättet är det mest intuitiva för denne? 

8. Fotografera och bifoga bilden som bilaga i ett mail. 

a. Var det lätt att hitta kameraapplikationen?  

b. Var det lätt att ta ett foto? 

c. Var det lätt att hitta delaknappen? Om inte, hur hade du önskat att knappen 
skulle se ut? 

d. Känner du att du skulle klara av det här hemma själv?  

9. Läsa en text  
a. Återkoppling till frågan om skärmegenskaper 

10. Helhetsbedömning 
a. Hur skulle du betygsätta enheten i sin helhet? (1-5) 

 
 

7.1.5. Kartläggning inför användande i hemmiljö  (7 min) 

Kartlägga testpersonens behov (av applikationer) innan personen tar hem enheten. 

Syfte: se till att personen kan använda sig av enheten på ett naturligt sätt hemma.  

 

Vilka applikationer/hjälpmedel är helt fundamentala för ditt användande? I.e. att du inte kan 

använda dig av enheten utan detta hjälpmedel? 

Installera dessa applikationer eller liknande åt testpersonen innan denne åker hem med 

enheten. 
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7.2. Bilaga 2: Diskussionsguide - uppföljningsmöte för användning av 
surfplattor i hemmiljö 

 

7.2.1. Introduktion 

 

 Namn, ålder och kön 

 Namn på enhet användes i hemmiljö 

 Tidsperiod 

 

7.2.2. Frågor 

När vi satt här sist så diskuterade vi både hårdvaru- och mjukvaruegenskaper för en del 

surfplattor. Nu har du fått använda under några dagar i hemmiljö och jag tänker att vi 

diskuterar dessa egenskaper igen. 

 Hur kändes hårdvaran efter lite djupare användning?  

o Hur den satt i handen 

o Knapparna (position och känsla) 

o Skärmegenskaper 

 Känner du att du hade ändrat något med hårdvaran nu när du fått använda den en 
längre tid hemma?  

 Vad gjorde du med surfplattan?  

 Vilka appar använde du dig mest av?  

 Behövde du anpassa enheten? (ändra inställningarna för dina behov) 

o Om ja, hur svårt/lätt var det? 

 Behövde du installera några appar för att hjälpa dig använda enheten?  

o Om ja, hur svårt/lätt var det? 

 Hur skulle du betygsätta enheten efter djupare användning? (1-5) 

 Något som kom upp under ditt användande hemma som jag inte frågat om?  

 


