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De största e-postverktygen i världen är Apples egna e-postklient och applikation ”Mail”, webbmailverktyget 
”Gmail” samt Windows e-postklient ”Outlook”. Någon statistik specifikt för Sverige har inte hittats, men 
topplistan är troligtvis snarlik för Sverige. Samtliga e-postverktyg nämnda kan användas på svenska. 

Det finns många guider på internet om hur man gör ett e-postmeddelande tillgängligt genom att använda 
exempelvis alternativtext och rätt typsnitt. Det finns även instruktioner från samtliga ovan nämnda e-
postverktyg för hur man gör tillgängliga inställningar i e-postverktygen, exempelvis genom att använda 
vissa kortkommandon eller ställa in en mer avskalad design.  

Vid kontakt med intresseorganisationer för personer med förvärvad hjärnskada eller utvecklingsstörning 
visar det sig att det många gånger handlar om att kunna använda e-post eller inte, snarare än att något 
specifikt verktyg är särskilt mycket bättre än något annat. Båda dessa grupper anser att speciallösningar 
behövs för att de ska vara inkluderade. Även forskningen visar på att dessa grupper gynnas av 
speciallösningar i kombination med stöd vid inlärning. 

Många med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) har svårt att komma ihåg lösenord vilket gör att 
många fördrar e-postverktyg som är synkroniserade med andra konton, exempelvis nämns Gmail som ett 
bra verktyg av den anledningen. Intervjupersonen som representerar gruppen med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning anser överlag att några speciallösningar inte behövs för personer med NPF utan de 
verktyg som finns kan istället förbättras. Förstudien har även innefattat en intervju med Nationellt 
kunskapscenter för dövblinda (Nkcdb). Representanten för Nkfdb berättar att Outlook och Mail för iOS är 
de mest tillgängliga verktygen i kombination med hjälpmedel. 

I steg 2 av studien föreslår Stelacon att användbarhetstester samt intervjuer genomförs. 

Sammanfattning
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Det finns tillgänglighetsbrister både vad gäller hur information återges i ett e-postmeddelande samt i 
hanteringen av epostklienter. Vanligt förekommande tillgänglighetsproblem finns när e-postmeddelanden 
innehåller tabeller, listor, automatisk länkning samt alttexter.  

Därför vill PTS utvärdera vilka åtgärder som skulle underlätta användningen av de mest använda 
e-postverktygen (både hantering av själva verktygen samt återgivning av innehåll) för personer med olika 
funktionsnedsättningar samt äldre. PTS vill även undersöka behovet av särskilda förenklade e-postprogram 
för målgrupper som inte primärt använder sig av text utan t ex symboler i sin kommunikation.  

Uppdraget syftar till att ge PTS ökad kunskap om hur tillgängliga de vanligast förekommande e-
postverktygen är för utvalda målgrupper och om det finns några särskilt anpassade e-postverktyg som 
uppfyller stora krav på framför allt kognitiv tillgänglighet. Resultatet från uppdraget ska kunna ge PTS 
vägledning i frågor som:

• Hur tillgängliga är de vanligaste e-postverktygen? 

• Går de att anpassa verktygen så att de tillgodoser behoven hos personer med kognitiva 
nedsättningar? 

• Finns det e-postprogram som medger andra kommunikationssätt än text, till exempel symboler? 

• Är det nödvändigt med särlösningar som ”Easymail” för att uppfylla behovet för de utvalda 
målgrupperna? 

Målgrupp för uppdraget är personer som på grund av olika funktionsstörningar, skador eller sjukdomar har 
en påverkad förmåga av att ta emot, lagra, bearbeta och plocka fram information.

I uppdragets första steg har en förstudie genomförts. Förstudiens resultat sammanfattas i denna rapport. 

Inledning

http://csp.screen9.com/video?auth=nnx1c0uo92JkZX3SBKCT2e73-HoimyCODKSZaXMx0Robq4vB_8mzwQ
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Som ett första steg i uppdraget har en förstudie genomförts. Förstudien har innefattat följande 

moment. 

• En sammanställning av de vanligast förekommande e-postverktygen.

• Intervjuer med intresseorganisationer och förbund för att svara på hur behovet vid 

kommunikation via e-post ser ut för målgrupperna och vilka e-postverktyg som 

målgrupperna använder. 

• En översiktlig omvärldsanalys av befintliga studier och tidningsartiklar i Sverige och 

internationellt om tillgänglighet i e-postverktyg. 

• Framtagande av ett metodförslag för tillgänglighetsutvärdering i steg 2. 

Metodförslaget innefattar:

• Hur huvudstudien ska genomföras.

• Rekommendationer kring vilka e-postverktyg som ska ingå i huvudstudien 

• Vilka målgrupper som ska ingå i huvudstudien.   

Förstudiens genomförande
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Enligt Litmus är de 5 största e-postverktygen 
Apples e-postapplikation ”Mail” i iPhone, iPad och 
Mac, Googles webbmail ”Gmail” samt Microsoft 
”Outlook”. Se marknadsandelar i världen i bilden 
till höger. Alla dessa e-postverktyg kan användas 
med svenska som språk. 

För att få en uppfattning om antalet användare 
över världen har vi hittat dessa siffror för Gmail
och Outlook. 

• Gmail – 1,2 miljarder användare 2017
• Outlook – 400 miljoner användare 2018

Specifika siffror för användandet av olika e-

postverktyg i Sverige har inte hittats under ramen 

av förstudien, men troligtvis är topplistan liknande 

för Sverige då svenskarna är stora användare av 

Apples och Googles produkter och tjänster. 

De mest använda e-postverktygen

Topplista över de mest använda webbmail, e-postapplikationerna, 
och e-postklienterna i världen. Källa: http://emailclientmarketshare.com

Topp  10  e-postverktyg 2018

https://litmus.com/email-analytics
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Det finns ett stort antal artiklar om hur man skapar e-postmeddelanden som 

är tillgängliga för alla, se bild. Det finns även guider från exempelvis Apple, 

Outlook och Gmail om hur man gör tillgängliga inställningar i e-postverktygen. 

Outlook har även ett förenklat webbgränssnitt som ska fungera enklare ihop 

med hjälpmedel.  

Enligt Nationellt kunskapscentrum för dövblinda (Nkfdb) är Outlook för 

Windows och Mail för iOS de mest tillgängliga e-postverktygen vid användning 

av hjälpmedel. Webbmail är överlag sämre vid användning av hjälpmedel. För 

personer med utvecklingsstörning anges EasyMail som det mest tillgängliga 

verktyget då det har en sekventiell uppbyggnad samt är baserat på bilder. 

Övriga förbund som representerar personer med Afasi och personer med NPF 

har inte kunnat ange att ett specifikt verktyg som är mer tillgängligt än något 

annat bland sina medlemmar. 

Tillgänglig e-post

https://litmus.com/blog/ultimate-guide-accessible-emails
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Målgrupperna skiljer sig mycket åt

Uppdragets målgrupp är personer som på grund av olika funktionsstörningar, skador eller sjukdomar har en 

påverkad förmåga av att ta emot, lagra, bearbeta och plocka fram information. Exempel på dessa målgrupper kan 

vara personer med lindrig/måttlig utvecklingsstörning, personer med förvärvad hjärnskada/afasi, personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), personer med språkstörning samt dövblinda. 

Variationerna mellan och inom dessa målgrupper är stora. Inom gruppen som har en utvecklingsstörning är det 

tydligt att det behövs en speciallösning för att kunna använda e-post, men det är inte säkert att en speciallösning 

alltid är tillräckligt utan delar av denna grupp kan inte använda e-post överhuvudtaget. För personer med en 

förvärvad hjärnskada är det stora variationer, vissa kan använda e-post, andra inte alls och det är svårt för 

representanten att nämna ett specifikt verktyg som är bättre än något annat. För personer med NPF och 

dövblindhet finns det en åsikt kring vilka verktyg som är bättre och sämre. Speciallösningar är inget som är 

intressant för dessa grupper, utan de anser att det som finns på marknaden bör göras bättre istället. 

Det krävs speciallösningar för personer med lindrig utvecklingsstörning

Enligt representanterna för personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning eller språkstörning kan en person 

med lindrig utvecklingsstörning möjligtvis klara av att använda ett vanligt e-postprogram med hjälpmedel, men det 

är inte säkert. En person med måttlig utvecklingsstörning behöver hjälp, oavsett verktyg, för att göra rätt. 

Representanterna anser därför att det absolut är nödvändigt att enklare e-postverktyg finns för målgruppen där 

man kan skicka bilder och enklare text. Det finns en del olika specialverktyg berättar representanten, men EasyMail

är det överlägset bästa. Anledningen till att EasyMail fungerar så bra är för att det är sekventiellt uppbyggt samt 

baserat på bilder och symboler, vilket innebär att du inte behöver kunna läsa eller skriva för att använda verktyget. 

Representanterna understryker dock att lösningen är daterad och skulle gynnas av en uppdatering.

Behov hos målgrupperna
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Många mer förvärvad hjärnskada kan inte använda e-post  

Precis som för personer med utvecklingsstörning påpekar Afasiförbundets representant att deras medlemmar 

skiljer sig mycket mellan varandra. Vissa kan hantera e-post, andra inte, det handlar snarare om att förstå 

”konceptet” e-post än att vissa verktyg är bättre än andra. Representanten kan inte säga att något e-

postverktyg används mer än något annat bland sina medlemmar men är övertygad om att skillnader finns. 

Hon berättar att hon har hört talas om något som kallas EasyMail, men känner inte till att det skulle ha 

använts av personer med afasi. Representanten anser att verktyget visar på en möjlighet att med hjälp av 

innovativ utveckling ta fram nya typer av e-postverktyg som många fler skulle kunna använda och menar på 

att nya specialanpassade e-postverktyg definitivt behöver utvecklas för personer med förvärvad hjärnskada.

Personer med NPF vill att e-post ska synka med andra tjänster

Representanten för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) berättar att behovet 

varierar mycket och att vanan är det som framförallt är avgörande när det gäller vilket e-postverktyg man 

använder. Det är dock självklart viktigt att gränssnittet är intuitivt och tydligt. Ett starkt gemensamt behov för 

personer med NPF är att slippa logga in varje gång samt att verktyget synkar med andra tjänster. Därför anser 

många med NPF att Gmail är ett bra e-postverktyg. Speciallösningar är inte intressant för denna målgrupp, 

behovet finns inte, utan de verktyg som finns bör istället bli bättre och mer tillgängliga.  

Behov hos målgrupperna



102018-06-28

Hjälpmedel är kompatibla med Outlook och iOS Mail

Nationellt kunskapscenter för dövblinda (Nkcdb) representant berättar att dövblindhet innebär svårigheter att 

både kommunicera och ta till sig information. Eftersom synnedsättningen innebär att man inte kan få någon 

överblick över t.ex. en bildskärm/text/miljö så behöver man istället lära sig hur en webbsida ser ut för att 

kunna navigera på ett effektivt och funktionellt sätt. Förmågan både att lära sig, och att komma ihåg det man 

lärt sig, blir ofta sämre ju äldre man blir. Samtidigt tar det tid att lära sig, så förmågan att hantera olika saker 

ökar oftast ju längre man haft samma funktionsnedsättning. 

Nkcdb:s representant berättar vidare att Microsoft Outlook är det program som har bäst stöd för hjälpmedel i 

Windows-miljö, och i iOS är den medföljande e-postappen bäst. Det kan dock finnas hinder som exempelvis 

att  landsting inte skriver ut Outlook som ett hjälpmedel och då blir användaren hänvisad till olika 

webbverktyg. Att använda webbverktyg är normalt sätt sämre eftersom det är ett gränssnitt som i grunden 

utgår från överblick och mus/touch-hantering och är mycket omständligare att hantera med enbart 

tangentbordet och minnet. 

Behov hos målgrupperna
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För personer med utvecklingsstörning eller flerfunktionsnedsättningar tex hörselnedsättning i kombination med kognitiva 
nedsättningar används symbolkommunikation. Widgit Go är det mest använda symbolkommunikationsverktyget i Sverige. 
Verktyget är inte nödvändigtvis det bästa eller mest moderna men det finns på svenska. Ola Mundo är ett annat verktyg 
som är betydligt mer modernt, men det finns inte på svenska än. 

Symbolkommunikation

Widgit Go är en applikation som laddas ner till 
en surfplatta eller en smarttelefon. Det går att 
skriva e-post i verktyget med hjälp av symboler, 
men det finns dock brister. När en användare 
har skrivit klart ett meddelandet och ska klicka 
på symbolen som innebär ”skicka via e-post” så 
skickas användaren till det inbyggda e-
postprogrammet Mail i surfplattan. Och då 
behöver användaren ofta stöd från familj eller 
stödperson för att ta sig vidare i processen.

Det är vanligt att det är på detta sätt i olika 
applikationer för symbolkommunikation på 
grund av att utvecklarna inte har heltäckande 
kunskaper om målgruppens behov. 

Enligt en IKT-expert på Mo Gård så är behovet 
av symbolkommunikation stort och skulle 
kunna vara till stor hjälp för en bred målgrupp 
men väldigt olika förutsättningar och även 
inkludera grupper som exempelvis nyanlända. 
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I omvärldsanalysen har det varit utmanande att hitta relevanta studier kring tillgänglighet i e-postverktyg. De 

studier som har identifierats handlar främst om speciallösningar. Dessa studier visar på att anpassade e-

postverktyg i kombination med stöd vid inlärning har gett positiva effekter såsom ökad social och digital 

inkludering för personer med hjärnskador och utvecklingsstörning.

- I en studie från 2005 studerades personer med allvarliga hjärnskador och hur de använt ett e-postverktyg anpassat 

till denna målgrupp. Deltagarna bestod av fyra individer som fick testa programmet under 9 månaders period. 

Under de första 3-4 månaderna fick individerna vägledning för hur de skulle använda programmet, därefter 

klarade de av att använda det på egen hand.  Samtliga deltagare upplever en socialt isolerad tillvaro och tyckte att 

e-postverktyget hjälpte till att minska denna känsla och upplevde att de blev mer bundna till vänner och familj 

genom mailväxling med dessa. Resultatet visade att de blev mer självständiga användare och fortsatte engagera 

sig i socialt e-postväxlande efter 9 månader. Deras förmåga att uttrycka sig blev mer komplext och variationen av 

ämnen utökades under studieperioden. (The longitudinal effects of accessible email for individuals with severe 

cognitive impairments, Sohlberg 2005)

- I en annan studie utvärderades ett program som erbjuder ett förenklat gränssnitt till e-postverktyg. Detta testades 

av 11st elever med inlärningssvårigheter i grundskolan. Eleverna har sedan tidigare svåra inlärnings och 

kommunikationssvårigheter och får anpassad utbildning för detta i ett resursrum. Resultatet visar att alla eleverna 

lyckades lära sig programmet och använda e-postverktyget självständigt. En intensiv e-postväxling (1323 mail) 

utvecklades under de tolv veckor projektet pågick. (Analysis of E-Mail Produced by Middle School Students with 

Disabilities Using Accessible Interfaces, 2011) 

- Precis som de två ovanstående studierna så har en ytterligare studie visat på positiva resultat i utvärderingen av 

ett stödprogram för e-postverktyg. Mahmud & Martens har utvärderat en tjänst som ger vokabulärstöd till 

personer med afasi. Genom tjänsten fick testpersonerna det lättare att formulera sina meddelanden. Verktyget 

fungerade genom att det ger förslag på ord och meningar utifrån en ordbank som utvecklas utifrån vad 

användaren använder för egna ord i tidigare brev. (Amail: design and evaluation of an accessible Email tool for 

persons with Aphasia, 2013)

Forskning kring speciallösningar för e-post
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Under presentationen av förstudien beslutades det i samråd med PTS att ändra målgruppen och därmed metoden. 

Nedan presenteras det uppdaterade förslaget. 

Steg 2 ska resultera i en enklare rapport innehållande målgruppernas behov samt en analys av hinder inom 

respektive utvalt e-postverktyg. Målet för steg 2 i uppdraget är att svara på följande frågor:

• Hur tillgängliga är de vanligaste e-postverktygen? 

• Går de att anpassa verktygen så att de tillgodoser behoven hos personer med funktionsnedsättningar 
samt äldre? 

För att utvärdera hur tillgängliga de vanligaste e-postverktygen är samt om det går att anpassa verktygen så att de 

tillgodoser behovet för personer med funktionsnedsättningar föreslår vi att användbarhetstester genomförs. Vi 

föreslår att testerna genomförs på de verktyg som är mest utbredda, ”Mail”, ”Gmail” och ”Outlook”, både på dator 

och i smarttelefon. 

Metodförslag för steg 2 

25-30 användbarhetstester

- Microsoft Outlook i Windowsdator

- Microsoft Outlook i smartelefon

- iOS ”Mail” i Appledator

- iOS ”Mail” i iPhone

- Gmail i webbläsare 

- Gmail i applikation

Följande målgrupper föreslås ingå i testerna 

- Afasi/förvärvad hjärnskada

- Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

- Blinda 

- Synnedsättning

- Dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter

- Äldre (75+)
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Tidsuppskattning steg 2

Aktivitet Timmar

Uppstart & löpande admin 10

Framtagande av testguide 20

Genomförande av 25 användartester (inkl rekrytering) 100

Analys, rapport  & ev revidering 60

Presentation 20

Totalt 210
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