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På uppdrag av Post- och telestyrelsen har denna studie genomförts för att 
utvärdera hur tillgängliga de vanligast förekommande e-postverktygen är 
för målgrupper med olika funktionsnedsättningar. Studien har innefattat 
användbarhetstester av de tre mest använda e-postverktygen, Gmail, Outlook 
och Mail.

Resultatet från studien visar att de tre e-postverktygen i vissa avseenden är 
tillgängliga och relativt enkla att använda för målgruppen. I vissa situationer 
stöter testpersonerna däremot på problem och upplever att det är otydligt hur 
de ska gå tillväga för att genomföra momenten.

Överlag kan få skillnader urskiljas mellan hur de olika målgrupperna upplever e-
postverktygen. Skillnader i hur testpersonerna upplever verktygen kan snarare 
kopplas till deras övergripande teknikvana. Sammantaget bedöms e-
postverktygen vara tillgängliga nog för att inte kräva särlösningar, men 
förbättringsområden finns. 

Förbättringsområden som identifierats innefattar att förstärka kontraster, 
komplettera symboler med förklarande text, använda tydliga formuleringar samt 
se över placeringen av knappar och symboler.

Under användbarhetstesterna har testpersonerna fått genomföra moment som 
att skriva och skicka ett e-postmeddelande, bifoga en fil, spara ett meddelande 
som utkast och navigera i mappar så som "Utkast" och "Skickat".

Studien genomfördes under hösten 2018.

Sammanfattning
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1 Inledning
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Bakgrund
Den här studien syftar till att utvärdera hur tillgängliga de vanligast 
förekommande e-postverktygen är för målgrupper med olika 
funktionsnedsättningar.

Studien har genomförts i två faser. En förstudie genomfördes 
under våren 2018. Förstudien resulterade i ett metodförslag för hur 
huvudstudien skulle genomföras, rekommendationer kring vilka e-
postverktyg som skulle testas i huvudstudien samt vilka målgrupper 
som skulle ingå. Huvudstudien har genomförts under hösten 2018.

Huvudstudiens genomförande
Studien genomfördes med användbarhetstester som primär metod. 
Användbarhetstester är en kvalitativ metod som syftar till att 
utvärdera användbarheten på exempelvis hemsidor och i mobila 
applikationer (appar) och ge en djupare förståelse för hur något kan 
utvecklas eller förtydligas för ökad användbarhet och tillgänglighet.

Huvudstudien har innefattat användbarhetstester av de tre mest 
använda e-postverktygen. Testerna har genomförts på dator och i 
app på iPad. Följande e-postverktyg har testats:

• Microsoft Outlook (Outlook)

• Googles Gmail (Gmail) 

• Apple Mail (Mail)

Inledning

Under användbarhetstesterna har testpersonerna fått utvärdera två till tre 
av e-postverktygen på dator och/eller i app. I den utsträckning det varit 
möjligt har testpersonerna fått utvärdera de e-postverktyg som de 
vanligtvis inte använder, för att fånga upp hur programmen upplevs när 
testpersonerna inte är vana vid dem sedan tidigare. I de fall som 
testpersonerna ändå utvärderat ett program de är vana vid har det vägts in 
när svaren tolkats. 

Målgrupp 
Studiens målgrupp är personer med olika funktionsnedsättningar samt 
äldre. Nedan presenteras de målgrupper som har utvärderat de olika 
e-postverktygen i användbarhetstesterna.

• Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

• Personer med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter

• Personer med en ålder över 75 år

• Personer med synnedsättning

• Personer som är blinda

Rapportens disposition
Rapporten inleds med ett resultatkapitel som redovisar problemområden 
som testpersonerna upplever vid användning av de olika e-postverktygen 
på dator och i app. Kapitlet innefattar beskrivningar, citat, bilder och 
förbättringsförslag. Resultat från tester med skärmläsare redovisas separat 
i kapitel 2.5. I kapitel 3 presenteras slutsatser.
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1. Följande moment genomfördes i användbarhetstesterna:

• Skriva och skicka ett nytt e-postmeddelande

• Svara på ett oläst e-postmeddelande

• Bifoga en fil

• Vidarebefordra, lägga till en kopia samt spara som utkast

• Navigera i mapparna "Utkast" och "Skickat"

• Söka efter ett e-postmeddelande i inkorgen

Moment i användbarhetstesterna

2. Efter varje moment fick testpersonen utvärdera följande:

• Hur gick det att genomföra uppgiften?

• Var det något som var enkelt?

• Var det något som var svårt?

• Hade något kunnat göras enklare?

• Saknar du någon information som du förväntade dig? I så fall, 
vilken?

4. Avslutande frågor – genomfördes efter att samtliga verktyg testats:

• Vilket verktyg upplever du som enklast att använda för dig och 
dina behov? Varför?

• Föredrar du att använda e-postverktyg på dator eller i app? 
Varför?

• Vilken svarstid förväntar du dig när du skickar e-
postmeddelanden?

3. Efter varje testat verktyg fick testpersonen svara på följande:

• Vad tycker du om verktyget överlag? Enkelt/svårt att 
använda? Tydligt?

• Det bästa/sämsta med verktyget?

• Vilka åtgärder skulle underlätta användningen av e-
postverktyget?
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2 Resultat från användbarhetstester
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2.1 Att kunna tolka symboler är avgörande
vid användning av e-postverktygen

I samtliga testade e-postverktyg används symboler i stor utsträckning. Dessa symboler tolkas 
intuitivt av testpersoner med hög teknikvana, men för testpersoner med lägre teknikvana kan 
symbolerna vara svåra att förstå. I vissa fall kan det även vara svårt för testpersonerna att tolka de 
korta formuleringar och termer som används i e-postverktygen.

I detta avsnitt beskrivs problematiken kring kontraster, symboler, avsaknaden av beskrivande text 
samt korta formuleringar.

Momenten "Skapa och skriv ett nytt e-postmeddelande", "Svara", "Vidarebefordra", "Bifoga", "Sök 
efter e-postmeddelande" samt "Identifiera ett oläst e-postmeddelande” berörs i detta avsnitt.
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För att skriva ett nytt e-postmeddelande behöver användaren 
identifiera en symbol eller text. Vid användning på dator har samtliga 
e-postverktyg både en symbol och en förklarande text för att visa vart 
användaren ska klicka för att öppna ett nytt meddelande.

Majoriteten av testpersonerna upplever att det är enkelt att hitta 
knappen med ett papper och en penna och texten ”Nytt brev”, som 
finns i programmet Mail.

”Man behöver inte grubbla så mycket.” (Mail)

Även programmet Outlook använder en symbol av ett brev 
tillsammans med texten ”Ny e-post”. De flesta testpersoner upplever 
att det är tydligt vad knappen betyder.

”Det var ganska lätt. Börjar man titta så står allt, det gäller 
att läsa ordentligt.” (Outlook)

”Det är bra med ordentliga bilder.” (Outlook)

Positivt med förklarande text till symboler

Mail

Outlook
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Till skillnad från programmen Outlook och Mail har programmet 
Gmail en knapp med ett plustecken och texten ”Skriv”. Se röd 
markering. 

Flera testpersoner har svårt att hitta knappen och är ovana vid 
formuleringen ”Skriv”.

”Jag vet inte riktigt varför jag inte såg den. Den stack inte ut. Nu ser 
jag att det är ett plustecken men jag såg det inte innan. Även fast den 

ligger på ett smart ställe och så.” (Gmail)

”Jag är ovan vid ”Skriv”-knappen, det hade kunnat stå ”Nytt 
meddelande”.” (Gmail)

”Den [”Skriv”-knappen] kände jag inte alls igen hur den såg ut.” 
(Gmail)

Inte lika tydligt med formuleringen ”Skriv”

Gmail
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Ett liknande exempel synliggörs när testpersonerna ska skicka ett 
e-postmeddelande och behöver identifiera en text eller symbol som 
står för ”Skicka”. Vid användning i app har två av  e-postverktygen en 
symbol i form av en pil, till skillnad från vid användning på dator där 
de använder en knapp med texten "Skicka".

Flera testpersoner upplever att det är otydligt att de ska klicka 
på symbolen av en pil för att skicka e-postmeddelandet och 
föredrar en knapp med texten ”Skicka”.

”Det är lite mer otydligt när det är en symbol för skicka, det är 
mer tydligt om det står i en ruta ”Skicka" som i Mail. En symbol kan 

bli så liten, jag tycker om en större knapp där det står 
”Skicka”.” (Outlook, app)

I e-postverktygens appar finns det inte förklarande text till 
symbolerna i samma utsträckning som när programmen används på 
dator. Om användaren inte är bekant med symbolerna sedan tidigare 
innebär det att användaren intuitivt måste förstå vad de betyder.

Flera testpersoner uttrycker en osäkerhet kring vad symbolerna 
betyder, vilket är återkommande för samtliga e-postverktyg. 
Symbolen för att skapa ett nytt meddelande är ett exempel där 
testpersonerna visar osäkerhet gällande symbolens betydelse. 

”Det ser ut som den där pinnen betyder att man ska skriva, men 
jag tycker inte att det står klart och tydligt här.” (Mail, app)

Osäkerhet kring symbolernas betydelse i apparna
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Samtliga e-postverktyg använder en symbol i form av ett gem för 
funktionen att bifoga en fil. I programmet Outlook finns en 
förklarande text, ”Bifoga fil” som visas under gemet, när programmet 
används på dator. Se grön markering. 

Flera testpersoner är bekanta med symbolen i form av ett gem 
och hittar den utan problem i samtliga e-postverktyg.

”Gemet, vet man att det ser ut så då går det enkelt.” (Mail)

Till skillnad från Outlook har Mail och Gmail istället en dold text som 
visas när användaren drar med pilen över symbolen av ett gem. Se 
röd markering. 

Några testpersoner känner inte till gemet, vilket gör det svårt att 
fullfölja uppgiften utan hjälp. Dessa testpersoner har generellt 
sett mindre teknikvana.

”Det är tråkigt att det inte står vad de där symbolerna 
betyder tycker jag [pekar på gemet].” (Mail)

Personer med mindre teknikvana känner inte igen gemet

Mail

Outlook
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Genom att använda e-postverktygens sökfunktion kan användaren 
söka efter e-postmeddelanden. Det är till exempel möjligt att söka 
efter meddelanden från en särskild person eller meddelanden som 
innehåller ett särskilt ord.

Samtliga e-postverktyg använder en symbol i form av ett 
förstoringsglas för att synliggöra var sökfunktionen är placerad. När e-
postverktygen används på dator finns det även en förklarande text till 
symbolen, exempelvis ”Sök i e-post”, ”Sök i aktuell postlåda” eller 
”Sök”. När e-postverktygen används i apparna är det bara 
programmet Mail som har en förklarande text i anslutning till 
förstoringsglaset.

De allra flesta testpersoner känner igen symbolen för 
förstoringsglaset och förstår vad symbolen betyder trots att den inte 
alltid kompletteras av en förklarande text.

”Det var tydligt, det är jag van vid [förstoringsglaset].
(Gmail, app)

”Det var lätt, det stod ”Sök” det gick att läsa, då är det lättare.” 
(Mail, app)

Symbolen för ”Sök” i form av ett förstoringsglas är tydlig
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De tre e-postverktygen har olika sätt att visa om ett 
e-postmeddelande är läst/oläst. I programmet Mail har de olästa 
e-postmeddelandena en blå prick i vänster kant. I programmet 
Outlook kan de olästa meddelandena urskiljas genom att de har en 
blå linje i vänster kant, samt genom att meddelandets ämne är skrivet 
i blått. I programmet Gmail har de olästa meddelandena en fetare stil 
och vit bakgrund, till skillnad från de lästa med ljusgrå bakgrund.

Flera testpersoner uttrycker en viss osäkerhet när de ska identifiera 
ett oläst e-postmeddelande. De flesta noterar att meddelandena 
skiljer sig åt, men tycker inte att det är helt tydligt vilka som är 
lästa/olästa.

”Det vet jag ju inte, spontant tänker jag att det är den blå plutten. 
Men jag är inte säker, eller är det de utan? Det hade kunnat stå 

”oläst” bredvid.” (Mail)

”Ja du, vilka skulle kunna vara olästa, är de olästa allihop, 
eller är den här oläst som är lite svartare, men det är inte särskilt 

tydligt.” (Gmail)

De testpersoner som har en lägre teknikvana har överlag svårare att 
förstå vilka meddelanden som är lästa/olästa än de testpersoner som 
är mer vana. Testpersonerna med högre teknikvana väljer i många fall 
intuitivt ett oläst meddelande.

Osäkerhet kring vilka e-postmeddelande som är lästa/olästa

Mail

Outlook

Gmail
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De tre e-postverktygen sorterar e-postmeddelanden i olika mappar, 
som ”Inkorg”, ”Utkast” och ”Skickat”. Dessa termer känner många 
testpersoner till. Programmen Mail och Outlook använder till stor del 
liknande namn på de olika mapparna, både vid användning på dator 
och i app. 

Vid användning på dator använder även programmet Gmail liknande 
namn, men när programmet används i appen används andra termer. I 
Gmails app finns ”Primär”, ”Socialt” och ”Kampanjer”. Dessa mappar 
motsvarar det som i de andra programmen benämns som ”Inkorg”.

Många testpersoner reagerar på de annorlunda namnen och 
upplever att det är otydligt att de motsvarar inkorgen.

"Här var ingen inkorg, det var väldigt dumt att de döpt den till 
”Primär”.” (Gmail, app)

”De hade inte behövt ha "Kampanjer" och "Socialt", det är lite 
överflödigt. Det hade kunnat vara en inkorg för allt.” (Gmail, app)

Inte tydligt att ”Primär” motsvarar ”Inkorg”

Gmail app Mail app
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Användbarhetstesterna visar att det generellt sett är sämre kontraster 
i apparna än vid användning av e-postverktygen på dator. Ofta 
används kombinationer av vit text och ljusgrå bakgrund och vice 
versa. Se röda markeringar för exempel på låga kontraster. 

Testpersonerna upplever att apparna har för låga kontraster. 
Exempelvis är symbolen för bifoga svår att lokalisera i apparna för att 
den är så pass liten samt har låga kontraster.

”Det sämsta är att det inte är så tydligt, att texten och 
symbolerna är grå, de ser inaktiverade ut. Det skulle vara lättare att 

använda med större text och tydligare färg.” (Mail, app)

”Alla ikoner har väldigt svaga kontraster, ljusgrå, jag har svårt att se 
dom. Du ser, jag får leta hela tiden.” (Outlook, app)

Låga konstraster i apparna

Outlook app

Gmail app
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2.2 Symbolernas placering kan göra dem svåra att hitta

Användbarhetstesterna synliggör att placeringen av knapparna i vissa fall kan göra det svårare för 
testpersonerna att identifiera rätt knapp. I de flesta fall är knappar och symboler samlade på den 
övre delen av skärmen och när de placerats i nederkant eller till höger upplevs de överlag som 
svårare att hitta.

Momenten "Skapa och skriv ett nytt e-postmeddelande", "Svara", "Vidarebefordra", "Sök efter e-
postmeddelande" samt "Lägg till kopia" berörs i detta avsnitt.
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I appen för Gmail är knappen för nytt e-postmeddelande placerad 
längst ned i höger hörn.

Flera av testpersonerna har svårt att lokalisera knappen då de främst 
fokuserar blicken på skärmens övre del. Svårigheten att identifiera 
knappen är särskilt framträdande för testpersoner med 
synnedsättning.

”Man tittar mycket häruppe. Man är van att läsa från vänster och 
uppifrån.” (Gmail, app)

Flera testpersoner försöker gå via menyn för att skapa ett nytt e-
postmeddelande. Där finns möjlighet att ”Skapa nytt”, vilket några 
testpersoner missförstår som nytt e-postmeddelande. Kommandot är 
i själva verket till för att skapa en ny etikett och inte ett nytt 
meddelande.

”Hade du inte pekat på pennan där nere, så hade jag inte sett den. 
Pennan hade kunnat vara i menyn.” (Gmail, app)

"Nytt e-postmeddelande" förväntas finnas i överkant

Gmail app
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När testpersonerna ska svara och vidarebefordra 
e-postmeddelanden synliggörs återigen att knapparnas 
placering kan göra dem svåra att hitta.

Vid användning av programmet Gmail i dator och app, 
samt vid användning av programmet Outlook i app har 
knapparna för ”Svara” och ”Vidarebefordra” placerats i 
nederkanten av skärmen.

Flera testpersoner stöter på problem när de ska 
lokalisera dessa knappar.

”Det ligger lite långt ned.” (Outlook, app)

”Man får leta lite, nu var det där nere plötsligt.” (Gmail, 
app)

”Det brukar vara häruppe…[söker med blicken över 
skärmen]. Där står det! Det har alltid stått häruppe, man 

blir så van.” (Gmail)

Samma svårigheter kring placering av ”Svara” och ”Vidarebefordra”

Gmail Outlook app
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När programmet Mail används på dator är sökfunktionen placerad i 
det övre högra hörnet. De flesta andra funktioner är däremot 
placerade till vänster på skärmen, vilket gör att några testpersoner 
har svårt att lokalisera ”Sök”, då de intuitivt letar till vänster. 

”Det var rätt bra men den låg lite långt ut till höger, jag hade velat ha 
den under de andra knapparna där mina ögon är.” (Mail)

”Det hade kunnat vara någon hint om sökfunktionen vid 
sorterafliken.” (Mail) 

Ett liknande problem uppstår när några av testpersonerna ska 
lokalisera sökfunktionen i programmet Outlook, i appen. Här är 
sökfunktionen placerad i nederkanten av skärmen, till skillnad från de 
flesta andra funktioner som finns högst upp.

”Jag tittade först där uppe, men så såg jag förstoringsglaset där nere. 
Är van att det är här uppe men det fanns där nere, det hade varit bra 

om man fått upp det på något sätt.” (Outlook, app) 

Sökfunktionens placering är betydelsefull
Mail

Outlook app
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I e-postverktygen finns möjlighet att lägga till en eller flera mottagare 
som kopia, vilket innebär att de får en kopia av e-postmeddelandet 
skickat till sig. 

När programmen Mail och Outlook används på dator är ”Kopia”-fältet 
alltid synligt för användaren. Detsamma gäller när programmet Mail 
används i appen. I dessa program lägger de flesta testpersoner till en 
kopia utan svårighet. 

Programmet Gmail på dator och i app, samt programmet Outlook i 
app skiljer sig från programmen ovan, genom att ”Kopia”-fältet i vissa 
lägen är dolt. Här måste användaren gå igenom fler steg för att fältet 
ska bli synligt. Exempelvis ställa markören i adressfältet för att sedan 
klicka på pilen i höger kant av adressfältet så att ”Kopia”-fältet visas.
I dessa program har flera testpersoner svårt att hitta ”Kopia”-fältet.

”Det var en svaghet, det var omständligt.” (Gmail, app)

”Det var otydligt vart kopian skulle in.” (Gmail)

Enklare när ”Kopia”-fältet alltid är synligt

Mail app

Gmail app
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2.3 Flera svårigheter i momentet "Spara utkast"

Testpersonerna blev ombedda att spara ett e-postmeddelande som utkast för att fortsätta med 
meddelandet vid ett senare tillfälle. Detta moment visade sig vara utmanande för många av 
testpersonerna. I detta avsnitt beskrivs de problem som testpersonerna stötte på. 

Momenten "Spara utkast" och "Navigera i mapparna "Utkast" och "Skickat"" berörs i detta kapitel.
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Om användaren börjat skriva ett e-postmeddelande men behöver avbryta 
för att fortsätta senare finns en funktion i e-postverktygen som innebär att 
meddelandet sparas som ett utkast. Inget av e-postverktygen har en knapp 
eller symbol för ”Spara som utkast”, utan använder andra lösningar.

För att spara meddelandet som ett utkast måste användaren klicka på en 
symbol i form av ett kryss eller på "Avbryt". Se bilder till höger.

När testpersonerna ombeds att spara det e-postmeddelande de påbörjat 
letar många efter en knapp med texten ”Spara som utkast”, men när de inte 
hittar en sådan har de svårt att förstå hur de ska göra.

Flera testpersoner är osäkra på hur de ska göra och i rädsla att deras 
meddelande ska gå förlorat vill de ogärna klicka på en knapp som inte tydligt 
beskriver att meddelandet sparas. Att klicka på symbolen i form av ett kryss 
eller på "Avbryt" upplevs inte som ett sätt att spara meddelandet.

”Det hade jag aldrig kunnat gissa, det känns inte alls logiskt. Jag tycker att 
det ska stå på samma ställe som ”Skicka”, att det ska finnas ett ”Spara 

utkast”.” (Gmail)

”Nej, jag hittar inte! Jag tycker att det är jobbigt att det inte står väldigt 
klart, det är svårt för alla som är äldre. Man ska inte behöva gå i två steg. 
Man tänker ”Vad vill jag?” och jag vill ju inte avbryta – jag vill att det ska 

finnas en knapp eller symbol för ”Spara utkast”.” (Mail, app)

Att klicka på "Avbryt" eller kryss för att spara upplevs inte som logiskt

Mail 

Outlook 
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När en användare trycker på krysset eller på "Avbryt" i Outlook och Mail 
på dator, kommer en varningsruta upp med frågan ”Vill du spara brevet 
som ett utkast?”. Där kan användaren välja alternativet ”Spara”. Denna 
varningsruta uppfattas som positiv och nödvändig. Helst vill 
testpersonerna ha en synlig knapp som heter "Spara utkast”. 

Om det inte finns en ”Spara utkast”-knapp måste en varningsruta 
komma upp när användaren klickar på ”Avbryt”/krysset som förklarar 
vad som kommer att hända. Om ingen varningsruta kommer upp blir 
användarna osäkra på vad som kommer att hända med meddelandet.

I apparna är det inte lika vanligt med denna typ av varningsruta. I Gmails 
och Outlooks appar visas istället en liten text i nederkant "Utkast sparat" 
eller "Sparat", vilket få testpersoner noterar. Se röd markering till höger.

”Nu har jag ingen aning om vad som hände. Det borde kommit
upp ett meddelande så jag visste vad som hänt med mailet, det 

går så snabbt." (Outlook, app)

”Jag var först osäker på om mailet sparats. Jag var 
rädd att mailet raderats när jag inte fick frågan om jag ville spara 

det som ett utkast.” (Gmail, app)

Testpersonerna föredrar att få en varningsruta

Mails app har ett tydligt meddelande där användaren får välja 
mellan att ”Radera utkast" och ”Spara utkast".

Gmails och Outlooks appar saknar varningstext och ger 
istället en liten notis i nederkant.
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De tre e-postverktygen sorterar e-postmeddelanden i olika 
mappar, till exempel ”Inkorg”, ”Utkast” och ”Skickat”. Genom att 
gå till ”Utkast” kan användaren fortsätta skriva på ett sparat e-
postmeddelande. För att försäkra sig om att e-postmeddelandet 
skickats kan användaren kontrollera att meddelandet finns i 
mappen ”Skickat”.

De flesta testpersoner är bekanta med systemet av olika mappar 
och har inga problem att hitta till ”Utkast” och ”Skickat”. 

Vid användning på dator är de olika mapparna synliga i e-
postverktygens menyer till vänster. Vid användning i apparna kan 
användaren däremot behöva öppna upp en dold meny genom att 
gå via en menyknapp. När Outlook används i appen symboliseras 
menyknappen av tre ljusgrå streck.

Några testpersoner har svårt att se symbolen av de tre strecken, 
vilket gör att de har svårt att hitta exempelvis ”Utkast” i den 
dolda menyn. Synliga menyer upplevs som tydligare. 

”Strecken syns inte riktigt, jag tänkte inte på att de fanns där. Jag 
tycker de borde vara skrivna i samma styrka som ”Inbox”. När de 

inte är upplysta så tänker jag att man inte kan använda dom.” 
(Outlook, app)

Enklare att hitta ”Utkast” och ”Skickat” när menyn alltid är synlig 
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I e-postverktygen Gmail och Outlook placeras utkasten inte bara i 
mappen ”Utkast”, utan även i inkorgen i den konversation som 
de tillhör. Utkast markeras med hjälp av en röd färg. 

Testpersonerna uttrycker olika åsikter gällande om det är positivt 
eller negativt att utkasten även placeras i inkorgen. 

”Det blir väldigt fullt i inkorgen, med utkast och ens egna svar, 
men det kan ju också bli väldigt tydligt att man inte behöver leta 

efter till exempel utkast i någon mapp.” (Gmail, app)

”Mailen kanske inte behöver ligga både i inkorgen och 
utkastkorgen, det är bättre de ligger i ”Utkast” så det inte blir så 

rörigt i inkorgen.” (Gmail, app)

Olika åsikter kring att utkasten finns i inkorgen

Gmail app
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När användaren vill fortsätta skriva på ett e-postmeddelande som är 
placerat i ”Utkast” behöver användaren på något sätt markera eller öppna 
upp meddelandet för att fortsätta.

De flesta testpersoner som lokaliserat ett e-postmeddelande i ”Utkast” 
stöter inte på några problem när de ska fortsätta skriva på meddelandet. 
Programmet Outlook är ett exempel där majoriteten av testpersonerna 
utan svårighet kan fortsätta skriva på e-postmeddelandet. När de markerat 
meddelandet kan de direkt fortsätta skriva på ytan till höger. Se grön 
markering. 

När programmet Mail används på dator ser det ut på ett liknande sätt, men 
med skillnaden att det inte går att klicka på ytan till höger. Användaren 
måste istället dubbelklicka på meddelandet för att det ska öppnas upp i ett 
nytt fönster och vara möjligt att redigera, se röd markering. 

Några testpersoner blir frustrerade när de klickar på ytan till höger utan att 
något händer och de har svårt att förstå hur de ska göra för att fortsätta 
skriva på meddelandet.

”Det var lite luddigt hur man skickade det, man var tvungen att klicka upp 
mailet, det såg ut som att det var öppet redan när man markerat det.” 

(Mail)

”Det var lite frustrerande när det inte gick att börja skriva i mailet. 
Jag hade velat kunna fortsätta skriva direkt i mailet.” 

(Mail)

Otydligt att behöva klicka upp meddelandet för att fortsätta skriva

Outlook

Mail
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2.4 Testpersonernas övergripande tankar om att 
använda e-postverktygen på dator och i app

I detta avsnitt beskrivs de övergripande skillnader som testpersonerna upplever mellan att 
använda e-postverktygen på dator och i app. Testpersonernas intryck av de olika 
e-postverktygen synliggörs genom citat från användbarhetstesterna.
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upplever att det blir större och enklare att se vid användning av 
programmen i apparna. Några testpersoner uttrycker däremot att 
det är lättare att se vid användning av programmen på dator, 
eftersom skärmen då är större.

"På något sätt tycker jag plattan var lite enklare, ofta tycker jag 
dator är skönare, men det gjorde att det var större text, det var 

lite enklare."

"Enklare att använda på datorn, man kan använda båda 
händerna, det blir större bild att se."

På frågan om testpersonerna föredrar att använda e-postverktyg på 
dator eller i app svarar ungefär hälften att de föredrar att använda 
programmen på dator och hälften att de helst använder dem i 
apparna.

Överlag upplevs apparna som svårare att använda av de 
testpersoner med en låg teknikvana, eftersom de inte är 
införstådda med vad symbolerna betyder och inte är lika bekväma 
med touchfunktionen.

För att ge en bild av hur testpersonerna upplever de 
olika programmen har återkommande citat som nämnts om 
e-postverktygen sammanställts på de nästkommande bilderna.

E-postverktygens utseende och uppbyggnad skiljer sig åt beroende på 
om de används på dator eller i app. Skillnader som synliggjorts under 
användbarhetstesterna är exempelvis:

I apparna är programmen generellt mer avskalade, med färre synliga 
knappar och kommandon, jämfört med vid användning på dator.

Vid användning av programmen på dator finns i större utsträckning 
förklarande text till symbolerna, vilket ofta saknas i apparna.

En annan skillnad rör hur användaren navigerar vid användning av 
programmen på dator jämfört med i app. Till skillnad mot på dator, 
styrs apparna med hjälp av touch. Framförallt äldre testpersoner och 
testpersoner med låg teknikvana upplever att touchfunktionen 
komplicerar användningen av programmen.

”Jag tycker inte om alla såna funktioner, att det är touch som krävs 
för att det ska komma upp, det är svårt att veta hur man ska toucha 

för att det ska synas. Det är svårt när man är darrig med touch.”

Ytterligare skillnader som testpersonerna kommenterar rör 
storleken på text och symboler vid användning på dator jämfört med 
i apparna. Här uttrycker testpersonerna olika åsikter, många

Skillnader mellan användning på dator och i app
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Mail i app

”Nu är det mycket större och tydligare, det känns bra.”

”Man ser att det är symboler men det hade varit tydligt om det var 
färger på, det går ihop med den vita bakgrunden, allt är lite likadant.”

Mail på dator

”Det var bra att knapparna satt tillsammans uppe till vänster.”

”Apples program är ju väldigt användarvänliga.”

”Jag tycker att allt ser lite litet ut, jag gillar när det är lite större text, 
det ser lite trist ut, det är lite svårare för mig.”

Testpersonernas övergripande tankar – Mail
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Gmail i app

”Jag tycker det är ganska bra, men jag tycker att det är lite rörigt att 
de har ”Primär”, ”Socialt” och ”Kampanjer”, det rör till det, allt hade 

kunnat vara som en inkorg.”

”Jag tycker det var klart och tydligt, det visas över hela sidan.”

Gmail på dator

”Plottrigt, samtidigt är det bra med symboler. Det kanske man lär sig 
med tiden.”

”Jag skulle aldrig välja den, jag tycker den är svårare, rörigare och 
tröttsammare, särskilt om man har något synhandikapp.”

Testpersonernas övergripande tankar – Gmail
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Outlook i app

”Det var bra med stor text, men samtidigt tyckte jag att det var 
lite ihop klumpat allting.”

”Egentligen är det enklare i appen, eftersom den har färre 
funktioner. Men man måste lära sig ikonerna.”

Outlook på dator

”Mycket information, men det kanske är bra.”

”Väldigt logiskt och bra, men kräver lite träning som allt annat.”

”Det var lite rörigt, man vill göra alldeles för mycket, det finns så 
mycket att välja på.”

Testpersonernas övergripande tankar – Outlook



332018-10-05

2.5 Resultat från tester med skärmläsare

I detta avsnitt presenteras resultatet av de användbarhetstester som genomförts med blinda 
personer. Testerna visar att personer som navigerar med skärmläsare och punktskriftdisplay klarar 
av att använda e-postverktyg på ett bra sätt om de har fått utbildning i hur verktygen används. Det 
finns även inställningar som förenklar gränssnittet och därmed fungerar bättre med skärmläsaren. 
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E-postverktygen utvärderades av två blinda personer. Båda 
testpersonerna använder sig av PC-dator med skärmläsaren JAWS och 
punkskriftsdisplay till vardags. Ingen av testpersonerna har vana av 
Voiceover på en Mac-dator och eftersom JAWS inte kan användas på 
Mac kunde inte det inbyggda e-postverktyget Mail testas på dator med 
de blinda testpersonerna. Till vardags använder den ena testpersonen 
Gmail och den andra testpersonen använder främst Windows Live Mail, 
som är inbyggt i PC, samt Gmail vid behov. Under testerna utvärderades 
Gmail i standardvy och HTML-vy samt Outlook. 

Vid mobilanvändning använder båda testpersonerna iPhone med 
skärmläsaren Voiceover. Båda använder den inbyggda appen Mail till 
vardags. Därför testades Gmail och Outlook i app, och generella frågor 
och jämförelser gjordes med Mail-appen som testpersonerna är vana 
vid. 

Testpersonerna föredrar generellt sett att använda e-postverktygen i 
app före dator då apparna är mer avskalade och har en mer begränsad 
informationsmängd. 

”Jag föredrar via telefonen förutom när det gäller att bifoga.”

”Det är lättare att hitta saker i appen, det är mer avskalat. Själva 
skrivandet är dock enklare på datorn.”

Utan utbildning är e-postverktygen svåra att lära sig

Testpersonerna poängterar att vana och utbildning är helt avgörande 
för att använda e-postverktygen på dator. I början upplevs de flesta e-
postverktyg som omöjliga att använda, men träning i kombination 
med utbildning från syncentralen samt tips och råd från andra blinda 
användare gör att användningen blir enklare. 

Båda testpersonerna har varit på syncentralen för att få utbildning i 
användningen av e-postverktyg. Där fick de lära sig mängder av 
kortkommandon och knep för att navigera på ett enklare sätt i olika 
e-postverktyg på dator. Om man som användare är bekant med dessa 
blir användningen enklare och väldigt effektiv. 

Som nämnts tidigare använder båda testpersonerna 
punktskriftsdisplay. Detta upplever båda deltagarna som ett viktigt 
hjälpmedel då skärmläsaren inte nödvändigtvis delar all information 
som finns. Punktskriftsdisplayen kompletterar med mer information 
och ger användaren en snabbare överblick av exempelvis en meny. 

"Jag hade inte klarat mig utan punktdisplay, den är jätteviktig 
och kompletterar [skärmläsaren] med så mycket information."
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Gmail har uppdaterat sitt gränssnitt relativt nyligen, vilket irriterar en 
av testpersonerna då hon upplever att det blivit svårare än tidigare 
att använda Gmail med skärmläsare. Denna testperson har gått 
utbildning i användningen av Gmail men tycker ändå att programmet 
är komplicerat att använda då det finns mycket onödig information.

”Jag har använt Gmail, men det är fortfarande mycket 
krångligare [än Windows Live Mail]. Det är svårt att orientera sig. Jag 

fick hjälp av syncentralen med Gmail, men det är ändå krångligt.” 

Till skillnad från Outlook och Mail är Gmail ett webbverktyg vilket gör 
att det kan vara mer komplicerat att använda, men det ger även 
möjlighet att ändra vyn efter önskemål. En testpersonen har kunskap 
om att Gmail ger möjlighet att enkelt ställa om gränssnittet till HTML-
vy. Att ställa om till HTML-vy innebär att gränssnittet blir betydligt 
mer avskalat, se jämförelsebilder till höger. 

När den första testpersonen fick prova att ändra från standardvy till  
HTML-vy blev hon överraskad över att hon inte hört talas om 
inställningen tidigare. Hon upplevde även att verktyget blev betydligt 
enklare att använda jämfört med standardvyn. 

”Jämfört med [standardvyn] var detta superbra. Visst, lite onödig 
information kvar, men jag tycker att det var bra.”

Gmail kan användas i HTML-vy
Gmail standardvy

Gmail HTML-vy
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En stor fördel när HTML-vyn används är utseendet på ett nytt 
meddelande. Den stora skillnaden är att samtliga fält är ”synliga”, vilket 
innebär att en person som navigerar med skärmläsare, och därmed 
med tangentbordet, kan tabba sig mellan fälten ”Till”, ”Kopia”, ”Hemlig 
kopia” och ”Ämne”. I standardvyn är ”Kopia” och ”Hemlig kopia” 
kodade som länkar, dessa fält visas endast om användaren klickar på 
länken. Dessa länkar är svåra att komma åt för den som inte ser dem 
och därmed blir det svårt att lägga till en mottagare som  ”Kopia” eller 
”Hemlig kopia”. 

”Man måste tycka på en länk för att klicka på kopia. 
Nu visste jag att det var så, så jag hittade. Jag föredrar att kopia 

ligger under som i HTML- vyn. Det är en av anledningarna till 
att jag använder HTML-vyn.”

Knapparna för ”Välj fil”, ”Skicka”, ”Spara utkast” och ”Avvisa” är 
placerade i en logisk följd enligt testpersonerna, till skillnad från i 
standardvyn där ”Bifoga”-knappen ligger efter ”Skicka”, vilket inte 
upplevs som lika bra. Båda testpersonerna är dock vana vid att knappar 
inte är placerade där de förväntar sig och att de får leta sig fram. 

En ytterligare fördel med HTML-vyn är att det finns en knapp med 
namnet ”Spara utkast”, något som övriga testpersoner saknat i samtliga 
e-postverktyg, Gmail inkluderat. 

Det finns flera fördelar i HTML-vyn

Gmail standardvy

Gmail HTML-vy
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När ett nytt e-postmeddelande ska skrivas i Gmail stöter en av 
testpersonerna på problem. Det visar sig att ”Skriv” och ”Skriv 
mail” inte ingår i den sidomeny där inkorgen finns, utan dessa är 
istället en länk som ligger ovanför. Detta gjorde att testpersonen 
inte fick fokus på länken och därmed inte kunde genomföra 
uppgiften utan hjälp från testledaren. Det finns ett kortkommando 
för att skriva ett nytt meddelande som visas på 
punktskriftsdisplayen när länken är markerad, en av 
testpersonerna testar kortkommandot, men det fungerar inte. 

I appen hittar ingen av de blinda testpersonerna den röda ”Skriv”-
symbolen, se röd markering i bilden längst till höger. Symbolen 
ligger ovanpå listan av e-postmeddelanden i nederkant vilket gör 
att användaren dels måste veta att symbolen är placerad där och 
dessutom träffa den med väldig precision då det inte går att 
swipea direkt till den. Testpersonerna förväntar sig att symbolen 
ska vara placerad i överkant som de är vana vid i Mail-appen.  

I Gmail-appen kommenterar testpersonerna att ”Inkorgen” kallas 
för ”Primär”, vilket inte uppfattas som ett logiskt ordval. 

Det är svårt att hitta ”Skriv”/”Skriv mail” i Gmail på dator och i app

Gmail standardvy Gmail HTML-vy Gmail app

Övriga testmoment såsom att svara på och vidarebefordra ett e-
postmeddelande klarar testpersonerna bra i Gmail både på datorn 
och i appen. Det är dock tydligt att samtliga moment går betydligt 
enklare och smidigare i HTML-vyn än i standardvyn på dator. 
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Outlook på dator är ett e-postverktyg som fungerar bra ihop med JAWS och 
punkskriftdisplay om användaren är bekant med de kortkommandon som 
kan användas. Det finns kortkommandon exempelvis för att skriva ett nytt e-
postmeddelande, söka i inkorgen och bifoga en fil. Syncentralen utbildar 
användare i Outlook. 

Skrivfälten för ”Ämne”, ”Mottagare” och ”Kopia” är synliga från start, vilket 
upplevs som positivt, se grön markering. Verktyget upplevs generellt som 
enkelt att använda, det enda som kan vara svårt är att bifoga en fil. Det är 
många objekt att leta igenom om man inte är bekant med kortkommandot. 

Testpersonerna är däremot inte lika vana vid appen och där identifieras 
några förbättringspunkter. Exempelvis är den dolda menyn (tre grå streck) 
döpt till ”Visa navigeringsfönster”. Testpersonerna förväntar sig ”Meny”, 
alternativt ”Navigeringsmeny”, se röd markering i bilden till höger.

”"Visa navigeringsfönster" är kanske inte ett helt vanligt
namnval för en meny. ”Meny” hade varit mer logiskt.” 

Knappen för att skriva ett nytt e-postmeddelande är placerad högst upp till 
höger, vilket är bra. Se grön markering. Knappen ”Skicka” har samma 
placering, se orange markering. Detta upplevs inte som lika logiskt då fokus 
fortsätter nedåt när testpersonerna swipear. Detta innebär alltså att man 
måste swipea bakåt för att hitta ”Skicka”-knappen. Testpersonerna är vana 
vid att ”Skicka” kommer efter meddelandet i Mail-appen. 

Outlook fungerar bra med skärmläsare

Outlook app

Outlook

2018-10-05
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2.6 Svarstider via e-post
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På frågan vilken svarstid testpersonerna förväntar sig när de skickar 
e-postmeddelanden till en myndighet eller liknande uttrycker flera 
testpersoner att de önskar svar inom ett till två dygn.

Några testpersoner beskriver att de kan vänta längre, men att de 
uppskattar att få någon form av bekräftelse på att e-postmeddelandet 
kommit fram. Testpersonerna uttrycker också att den svarstid de 
förväntar sig beror på vilken typ av fråga ärendet gäller.

"Det beror på vad det är för myndighet, men jag vill ha en snabb 
bekräftelse på att de fått mitt mail, samma dag. Sen kan det ta tid innan 

de svarar på mitt mail, den tiden beror på vilken fråga det är."

"Så fort som möjligt, i alla fall dagen efter, ett dygn. Bra om man får en 
bekräftelse att de tagit emot mailet och börjar jobba med det."

Testpersonerna förväntar sig snabba 
svar på e-postmeddelanden
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3 Slutsatser
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Överlag kan få skillnader urskiljas mellan hur de olika 
målgrupperna upplever e-postverktygen. Skillnader i hur 
testpersonerna upplever verktygen kan snarare kopplas till deras 
övergripande teknikvana samt om de är vana vid ett särskilt e-
postprogram sedan tidigare. Testpersoner med en lägre teknikvana 
har överlag svårare att genomföra de olika momenten, jämfört 
med testpersoner med en högre teknikvana. 

Slutsats –Teknikvanan är avgörande för om testpersonerna tycker 
att ett moment är enkelt eller svårt, snarare än vilken målgrupp de 
tillhör. Få skillnader kan urskiljas mellan hur de olika målgrupperna 
upplever e-postverktygen.

Generellt upplevs apparna som svårare att använda av 
testpersoner med en låg teknikvana, eftersom de inte är 
införstådda med vad symbolerna betyder och inte är lika bekväma 
med touchfunktionen.

Slutsats – Personer med låg teknikvana har generellt svårare att 
använda verktygen i app än på dator på grund av touchfunktionen 
och användningen av symboler utan förstärkande text.

Vid ett flertal tillfällen har testpersonerna jämfört de e-postverktyg 
som de fått testa med det program de vanligtvis använder och 
uttryckt en preferens för det e-postverktyg de är vana vid. Till en 
början är en del testpersoner skeptiska till de e-postverktyg som är 
nya för dem, men uttrycker en medvetenhet kring att det kan bero 
på vana. 

Slutsats – Testpersonerna föredrar generellt sett verktyg och 
gränssnitt som liknar vad de är vana vid. 

3.1 Svårigheter kan kopplas till teknikvana snarare än målgrupp
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För blinda användare kan det konstateras att utbildning är 
avgörande. Testpersonerna berättar att alla e-postverktyg är 
utmanande till en början. Utbildning är därför avgörande för att 
komma över tröskeln och använda e-postverktygen på dator. 
Syncentralen erbjuder utbildning vilket ser ut att ge användarna 
tillräcklig kunskap för att utan större svårighet kunna använda e-
post dagligen. 

Slutsats – Utbildning är avgörande för att e-postverktygen ska 
upplevas som enkla att använda på dator. 

Att använda e-post i app på smarttelefon kräver inte utbildning i 
samma utsträckning. Gränssnitten i apparna är så pass avskalade 
och kompatibla med skärmläsaren Voiceover att det går bra att lära 
sig på egen hand.  

Slutsats – Att använda e-post i app går bra och kräver inte 
nödvändigtvis stöd i form av utbildning i lika stor utsträckning som 
för dator. 

Testpersonerna använder punktskriftdisplay som komplement till 
skärmläsaren JAWS vid användning av dator. Det visar sig 
underlätta mycket då punktskriftsdisplayen ofta visar mer 
information än vad som läses upp av skärmläsaren. 

Slutsats – Punktskriftdisplayen ger information som inte 
skärmläsaren kommunicerar vilket gör att användning av 
skärmläsare utan punktskriftsdisplay är svårare. 

3.2 Utbildning är avgörande för blinda användare
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Användare kan välja att navigera i Gmail i antingen standardvy eller 
i HTML-vy. Användbarhetstesterna visar att skärmläsare och 
punktskriftsdisplay fungerar bättre i HTML-vy än i standardvy. 
Troligtvis kan HTML-vy även vara bättre för fler målgrupper än bara 
blinda. 

Testerna visar att flera användare upplever Gmails gränssnitt i 
standardvy som rörigt och överväldigande på grund av mycket 
information och många färger. Därför skulle HTML-vyn som är mer 
avskalad kunna vara lättare att navigera i. 

Det som gör HTML-vyn enklare är exempelvis att samtliga skrivfält 
alltid är synliga istället för att de döljs bakom länkar. Knapparna har 
också tydliga placeringar och enkel design.

Slutsats – Gmail i HTML-vy är bättre för personer som navigerar 
med skärmläsare och kan troligtvis även underlätta för andra 
målgrupper som önskar ett mer avskalat gränssnitt. 

3.3 HTML-vy kan vara en fördel för fler användare

Det går att anpassa samtliga e-postverktyg efter personliga 
preferenser exempelvis när det gäller sortering av lästa/olästa
e-postmeddelanden, format på visningsfönster och storlek på text 
etc. Dessa inställningar kan möjligtvis tillgodose behoven hos vissa 
personer med funktionsnedsättning och därmed göra att e-
postverktygen  upplevs som mer tillgängliga. Utvärdering av dessa 
inställningar har inte ingått specifikt i detta uppdrag, men kan med 
fördel utvärderas i en framtida studie. 

Slutsats – Olika inställningar kan göra att e-postverktygen 
blir/upplevs som mer tillgängliga. Detta kan med fördel utvärderas 
djupare i en framtida studie. 
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Användbarhetstesterna synliggör att målgruppen i vissa 
avseenden upplever att e-postverktygen är tillgängliga och 
relativt enkla att använda. 

I vissa situationer stöter testpersonerna däremot på svårigheter 
och uttrycker att det är otydligt hur de ska gå tillväga för 
att genomföra olika moment. 

Slutsats – Sammantaget bedöms e-postverktygen vara 
tillgängliga nog för att det inte ska krävas särlösningar. 

Följande förbättringsåtgärder skulle öka tillgängligheten i 
verktygen överlag:

Förstärk symboler med förklarande text – En symbol som 
kompletteras av förklarande text upplevs som tydligare att förstå 
än en symbol utan text.

Placering av knappar och symboler – Knapparnas och 
symbolernas placering påverkar om de upplevs som enkla eller 
svåra att hitta. En knapp eller symbol som är placerad i utkanten, 
eller i nederkanten av skärmen upplevs överlag som svårare att 
lokalisera.

Använd tydliga formuleringar på knappar – Knappar med tydliga 
formuleringar efterfrågas av testpersonerna. Till exempel upplever 
blinda testpersoner att det inte är tydligt att de ska klicka på 
”Öppna navigeringsfönster” för att komma åt huvudmenyn i appen.

Förstärk kontraster i apparna – Svaga kontraster mellan text och 
bakgrund upplevs som otydligt och gör knappar och symboler svåra 
att urskilja. En ljusgrå text eller symbol ger även intryck av att 
vara inaktiverad. Förstärkta kontraster skulle underlätta 
användningen av e-postverktygen för målgruppen, framförallt vid 
användning av apparna. 

3.4 Särlösningar behövs inte – men förbättringsområden finns
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