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Sammanfattning 

Post- och telestyrelsen, PTS, har regeringens uppdrag att verka för att viktiga tjänster 

inom elektronisk kommunikation och post är tillgängliga för personer med 

funktionsnedsättning. PTS har tagit initiativet till denna rapport för att utreda om PTS 

kan och bör främja eller säkerställa tillgången till tillgänglig e-post och i så fall, 

identifiera möjliga tillvägagångssätt.  

Med tillgänglig e-post menas ett e-postverktyg som är utformat på ett sätt att det tar 

hänsyn till och kan användas av personer som har läs- och skrivsvårigheter eller 

kognitiva svårigheter. E-postverktyget ska kunna användas utan nedladdningar och 

komplicerade installationer. 

En e-postadress behövs, såväl för att skicka och ta emot brev, bilder och filmer som 

för att få tillträde till andra digitala tjänster. Avsaknaden av e-post kan därför förstärka 

utanförskapet. 

Utifrån vad som framkommit i denna rapport bedömer PTS att det är osannolikt att 

tillgänglig e-post kommer att utvecklas på marknaden av en privat aktör utan stöd. 

Däremot bedömer PTS att det är fullt möjligt att en privat aktör kan tillhandahålla 

tillgänglig e-post på marknaden om PTS finansierar utvecklingen av den inom ramen 

för PTS innovationstävling.  

Om innovationstävlingen inte ger önskvärt resultat skulle en PTS-upphandling kunna 

vara en väg framåt. PTS vill dock först pröva möjligheten att hitta en 

marknadslösning. PTS bedömer att en PTS-upphandling av tillgänglig e-post är 

mindre lämplig än att stimulera marknaden att utveckla en tjänst.  

Att tillhandahålla tillgänglig e-post genom förskrivning som hjälpmedel ser PTS inte 

som en framkomlig väg att garantera likvärdig tillgång för alla över hela landet.  

Rapportens slutsats och rekommendation är att tillgänglig e-post bör utvecklas inom 

ramen för PTS innovationstävling i syfte att tillhandahållas av en eller flera privata 

aktörer. 
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Summary 

The Post and Telecommunications Authority (PTS) is mandated by the Swedish 

government to work to ensure that key electronic communication and mail services 

are accessible to people with disabilities. In this report, the PTS has taken the initiative 

in investigating whether the PTS can and should promote or guarantee the availability 

of accessible e-mail and, if so, to identify the possible approaches for this.  

The term ‘accessible e-mail’ refers to electronic mail tools designed in such a way 

that they make allowance for – and can be used easily by – people with reading, 

writing or cognitive difficulties.  

These e-mail tools should be able to be used without downloads and complex 

installations. 

An e-mail address is needed both to send and receive messages, photos and videos, 

and also to obtain access to other digital services. A lack of access to e-mail can 

therefore exacerbate exclusion. 

Based on the findings of this report, the PTS concludes that accessible e-mail is 

unlikely to be developed by a private operator in the market without support. 

However, the PTS concludes that it’s entirely possible for a private operator to 

provide accessible e-mail in the market if the PTS finances its development in the 

context of the PTS innovation contest.  

If the innovation contest fails to produce the desired result, then a PTS procurement 

process is one way forward. However, the PTS first wants to test the possibility of 

finding a market solution. The PTS believes that PTS procurement of accessible e-

mail is less appropriate than stimulating the market to develop a service itself.  

The PTS does not regard providing accessible e-mail through the remedy of 

prescription to be a viable method of guaranteeing equal access for everyone 

throughout Sweden.  

The report concludes and recommends that accessible e-mail be developed in the 

context of the PTS innovation contest with the aim of being provided by one or more 

private operators. 
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Bakgrund 

Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster 

inom områdena elektronisk kommunikation och post är tillgängliga för personer med 

funktionsnedsättning. 

Behovet av ett tillgängligt e-postverktyg har aktualiserats tidigare. Det har mot den 

bakgrunden genomförts flera olika studier. År 2019 gjordes en förstudie för att 

precisera kraven på ett sådant verktyg. PTS har vidare initierat olika studier för att 

belysa behov och hinder vid digital kommunikation för personer med olika typer av 

funktionsnedsättning och utvärdering av tillgänglighet i e-postverktyg. Innehållet i 

dessa studier återges i korthet i denna rapport. 

En utgångspunkt för PTS att fokusera på behovet av tillgänglig e-post är att e-post 

ofta är en förutsättning för att ha kontakt med andra men också för att kunna få 

tillgång till och registrera sig för andra digitala tjänster, uppdatera lösenord m.m.  

PTS har tagit initiativet till denna rapport för att utreda om PTS kan och bör främja 

eller säkerställa tillgången till tillgänglig e-post och om så är fallet, identifiera möjliga 

tillvägagångssätt. 

Denna utredning är genomförd av PTS under september 2021 till april 2022. 

Informationsinsamlingen har gjorts genom dokumentstudier samt djupintervjuer med 

experter, stödpersoner och personer inom myndigheter, utbildning, habilitering, 

hjälpmedelsverksamhet och funktionshindersorganisationer som har olika 

erfarenheter och kunskap om målgruppen och dess kommunikationsbehov.   
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Förutsättningar för utredningen 

PTS ansvar  

En ny lag om elektronisk kommunikation träder i kraft i juni 2022 och ska då ersätta 

den nuvarande lagen om elektronisk kommunikation (LEK). 1 Den nya lagen genomför 

EU:s direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation 

(kodexen). 

En förändring jämfört med nu gällande lagstiftning är att begreppet elektroniska 

kommunikationstjänster utvidgas. Det innebär att det som i lagen kallas 

nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster också kommer att 

innefattas av begreppet. E-post är en sådan tjänst.2   

I 7 kap. 37 § i den föreslagna nya lagen sägs att den som tillhandahåller en allmänt 

tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst ska ta hänsyn till de behov som 

slutanvändare med funktionsnedsättning har av att  

1. få tillgång till elektroniska kommunikationstjänster, inklusive tillhörande 

avtalsinformation, i samma utsträckning som flertalet slutanvändare, och 

2. kunna dra nytta av ett utbud av företag och tjänster som är likvärdigt med 

det som flertalet slutanvändare har tillgång till. 

Detta krav gäller dock inte för en tillhandahållare som är ett mikroföretag som endast 

tillhandahåller nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster (t.ex. e-

post).  

Det finns alltså inget krav i lagen på PTS att tillhandahålla elektroniska 

kommunikationstjänster såsom e-post. I Sverige bedrivs sedan många år tillbaka ett 

aktivt arbete för att elektroniska kommunikationstjänster ska vara tillgängliga för 

personer med funktionsnedsättning. I statsbudgeten finns ett anslag för ersättning 

för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning. PTS har med dessa 

medel upphandlat särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning. Enligt 

regeringen bör behovet av särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 

                                                        
1 Proposition 2021/22:136 - 

https://www.regeringen.se/492d25/contentassets/f912548f7c0d4be8b13db912826752e9/genomforand

e-av-direktivet-om-inrattande-av-en-europeisk-kodex-for-elektronisk-kommunikation-202122136  
2 E-post nämns som exempel på en interpersonell kommunikationstjänst i skäl 17 i kodexen 

 

https://www.regeringen.se/492d25/contentassets/f912548f7c0d4be8b13db912826752e9/genomforande-av-direktivet-om-inrattande-av-en-europeisk-kodex-for-elektronisk-kommunikation-202122136
https://www.regeringen.se/492d25/contentassets/f912548f7c0d4be8b13db912826752e9/genomforande-av-direktivet-om-inrattande-av-en-europeisk-kodex-for-elektronisk-kommunikation-202122136
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även i fortsättningen främst tillgodoses genom åtgärder som finansieras av 

statsmedel. 3 

Det huvudsakliga ansvaret för att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång 

till elektroniska kommunikationstjänster ligger således hos tillhandahållarna av 

tjänsterna, och PTS uppdrag är att komplettera med finansiering av tjänster i de fall 

marknadens aktörer inte kan tillhandahålla likvärdighet på marknadsmässiga villkor. 

För detta har PTS fått medel och i PTS regleringsbrev finns villkor för vad PTS får 

finansiera med det särskilda anslag av statsbudgeten som är avsett för tjänster för 

personer med funktionsnedsättning. I detta ingår: 

• Nummerupplysningstjänster och förmedlingstjänster för personer med 

funktionsnedsättning och personer med behov av särskilt stöd. 

• Posttjänster och elektroniska kommunikationstjänster som bedöms vara av 

särskild vikt för personer med funktionsnedsättning och personer med behov 

av särskilt stöd. 

• Utvecklingsprojekt samt andra insatser för ökad digital tillgänglighet och 

användbarhet samt tillgängliga elektroniska tjänster. 

Utöver att bedöma om en tjänst är av särskild vikt för personer med 

funktionsnedsättning behöver PTS bedöma om det är mest lämpligt att upphandla en 

tjänst eller stimulera att marknaden tillhandahåller en tjänst till konsumenter. Även om 

det i dagsläget finns behov av bättre tjänster för likvärdig tillgång till elektronisk 

kommunikation så kan det vara olämpligt att PTS finansierar tillhandahållandet av en 

lösning genom upphandling, bl.a. eftersom det kan påverka konkurrens och 

innovationsmöjligheter på marknaden. En långsiktig konsekvens av om myndigheten 

upphandlar en tjänst kan vara att myndigheten hindrar tillhandahållande av 

motsvarande tjänst på marknadsmässiga villkor (konkurrensbegränsande offentlig 

säljverksamhet). Ett annat verktyg som PTS kan använda för att stimulera marknaden 

utan att påverka konkurrensen är att stödfinansiera utvecklingsprojekt och andra 

insatser för ökad digital tillgänglighet.  

Genom att på olika sätt stimulera marknaden kan PTS bidra till att lösningar utvecklas 

och erbjuds till slutanvändare till överkomligt pris, på likvärdiga villkor för personer 

med funktionsnedsättning som för andra slutanvändare.  

                                                        
3 Proposition 2021/22:136 s. 308 - 

https://www.regeringen.se/492d25/contentassets/f912548f7c0d4be8b13db912826752e9/genomforand

e-av-direktivet-om-inrattande-av-en-europeisk-kodex-for-elektronisk-kommunikation-202122136  

https://www.regeringen.se/492d25/contentassets/f912548f7c0d4be8b13db912826752e9/genomforande-av-direktivet-om-inrattande-av-en-europeisk-kodex-for-elektronisk-kommunikation-202122136
https://www.regeringen.se/492d25/contentassets/f912548f7c0d4be8b13db912826752e9/genomforande-av-direktivet-om-inrattande-av-en-europeisk-kodex-for-elektronisk-kommunikation-202122136
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Andra överväganden avseende utredningen 

En annan aspekt som PTS tar hänsyn till i denna utredning är att det s.k. 

Tillgänglighetsdirektivet ska bli svensk lag och ska börja tillämpas år 2025. Genom 

direktivet ställs krav på att ett antal produkter och tjänster som riktar sig till 

konsumenter ska vara tillgängligt utformade, däribland e-posttjänster. Dock bedömer 

PTS att de krav som ställs i direktivet inte garanterar den nivå av kognitiv tillgänglighet 

som behövs för bland annat personer med intellektuell funktionsnedsättning.  

Ytterligare en aspekt som är viktig att tydliggöra är att PTS möjligheter att agera 

skiljer sig åt beroende på om e-postverktyget är att betrakta som en e-postklient 

eller en komplett e-posttjänst.  

En e-postklient är en programvara eller en funktion för att kontakta en e-postserver 

(tjänst) för att hämta och leverera e-post. Klienten fungerar som ett gränssnitt mot 

den egentliga e-posttjänsten, men överför inte själv några meddelanden. Normalt 

torde därför en e-postklient inte vara en elektronisk kommunikationstjänst i den 

kommande lagens mening. I vissa fall kan dock den som tillhandahåller en e-

posttjänst tillhandahålla en klient som en del av e-posttjänsten, t.ex. genom en 

webbklient, dvs. en webbsida där man kan läsa och skicka sina meddelanden. I det 

fallet kan klienten eventuellt vara en del av tjänsten. Detsamma kan gälla om den som 

tillhandahåller klienten har åtagit sig gentemot slutkunden att förmedla 

meddelandena, även om detta i praktiken sker med hjälp av någon annans e-

posttjänst.4 Den som enbart tillhandahåller en e-postklient anses inte tillhandahålla en 

elektronisk kommunikationstjänst och omfattas då som huvudregel inte av de krav 

som finns i LEK, t.ex. 7 kap. 37 § i nya LEK. Det innebär också att det är tveksamt om 

PTS har stöd i regleringsbrevet för att finansiera tillhandahållandet av en e-postklient 

genom upphandling. Men myndigheten har möjlighet att finansiera utvecklingsprojekt 

och andra insatser för ökad digital delaktighet och användbarhet. Myndigheten bör 

därmed kunna stimulera marknaden att utveckla en eller flera e-postklienter som är 

mer tillgängliga än det som finns på marknaden idag.   

Sammanfattningsvis bedömer PTS att myndigheten inte har ett krav på sig att 

upphandla en e-posttjänst, men att PTS har möjlighet att göra så om tillräckliga skäl 

finns. Det finns också möjlighet för myndigheten att agera främjande genom att 

finansiera utvecklingsprojekt som syftar till att förmå marknadsaktörer att 

tillhandahålla ett tillgängligt e-postverktyg (klient och/eller tjänst) till slutanvändare.  

                                                        
4 Jfr resonemanget av EU-domstolen i mål C-475/12 - 

https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/legala-dokument/beslut/2017/radio/underrattelse-

canal-digital2.pdf  

https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/legala-dokument/beslut/2017/radio/underrattelse-canal-digital2.pdf
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/legala-dokument/beslut/2017/radio/underrattelse-canal-digital2.pdf
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Frågeställningar som rapporten ska besvara 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang om PTS förutsättningar behöver följande 

frågeställningar belysas i denna rapport: 

• Slutsatser av tidigare utredningar om behov och hinder av tillgänglig e-post 

hos personer med funktionsnedsättning. 

• Kan och bör PTS främja eller säkerställa tillgången till tillgänglig e-post? 

• Vilket eller vilka tillvägagångssätt finns för PTS att främja eller säkerställa 

tillgången till tillgänglig e-post i det fall PTS ska göra detta? 
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Behov och användning av e-post 

I avsnittet beskrivs behov av, tillgång till och användning av e-post bland personer 

med funktionsnedsättning. 

Behov av, tillgång till och användning av e-post  

Behov av e-post 

Det finns behov av e-post för flera olika ändamål och i flera olika sammanhang. 

1. Det uppenbara är naturligtvis att e-post används för att skicka mejl. Det kan 

t.ex. vara mejl med länkar för digitala möten, nyhetsbrev eller mejlkontakter 

med myndigheter, läkare, logopeder etc. Flera av de personer som intervjuats 

i denna studie menar att mejl i första hand används i mer officiella 

sammanhang.  

 

2. Vid sidan om mejlfunktionen finns det vissa sammanhang där det krävs att 

en e-postadress anges, det kan t.ex. vara för att komma igång med och 

börja använda andra digitala tjänster som WhatsApp, Instagram, Facebook, 

Skype etc.  

Det bör dock påpekas att det är stor skillnad mellan att kunna genomföra alla 

steg som krävs för att börja använda en digital tjänst jämfört med att såväl 

skicka mejl som att kommunicera via en annan digital tjänst. Den som t.ex. 

har en måttlig intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada 

kan behöva stöd för att starta en tjänst. Detta kan för övrigt även gälla andra 

målgrupper. 

Att just installation och registrering tycks vara en större utmaning än själva 

användandet framkommer i Internetstiftelsens rapport Svenskarna och 

internet 20215. Installation av en digital brevlåda för myndighetspost och 

registrering av ett eget konto på sociala medier hamnar på listan över sådant 

som människor generellt sett behöver hjälp med.  

E-postadress kan vidare behöva anges vid köp eller beställning av olika 

produkter eller vid tecknande av försäkring, telefoni och bredband. För vissa 

                                                        
5 Svenskarna och internet 2021, Internetstiftelsen - 

https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2021/  

https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2021/
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av tjänsterna för digitala möten finns det ett behov av att skicka länkar via 

mejl. Mejl kan också behövas vid installation av program eller vid registrering 

av t.ex. SL-kort. 

Det finns således två olika typer av generella behov av e-post. Det första behovet, 

som e-post för att skicka mejl representerar, är kommunikation. Det andra behovet är 

behörighet. E-postadressen används i det senare fallet för att få tillgång till en tjänst 

eller för att få utföra en tjänst och för att vid behov kommunicera.  

Avsaknaden av e-post kan förstärka utanförskapet eftersom en e-postadress 

behövs, inte bara för att skicka och ta emot brev, bilder och filmer, utan också för att 

få tillträde till andra digitala tjänster och kunna ta emot information från myndigheter 

och företag.  

Skaffa tillgång till e-post  

Innan det är möjligt att börja använda e-post behöver man få tillgång till e-

posttjänsten, dvs. skapa e-postkontot. Beroende på om det är fråga om ett program 

eller en webbklient kan detta vara olika svårt. Men oavsett vägval för tillgång är det 

mer komplicerat än att använda och skicka mejl. Här kan det finnas behov av support 

för att komma igång. 

Tillgång till e-post ur ett jämlikhetsperspektiv 

Vid sidan om behovet av e-post för att kunna mejla, börja använda digitala tjänster 

och köpa eller beställa produkter och tjänster finns det ett jämlikhetsperspektiv. Alla, 

oavsett funktionsförmåga, ska kunna få tillgång till e-post. Även de målgrupper som 

inte har möjlighet att använda de e-postverktyg som finns tillgängliga på marknaden 

ska kunna få tillgång till e-post. I grunden ligger de mänskliga rättigheterna, enligt 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska alla ges 

likvärdig tillgång till informations- och kommunikationsteknik och e-post är sådan 

teknik. 

Personer som inte har tillgång till egen e-post blir beroende av andra för att uträtta 

vissa ärenden. Beroendet kan t.ex. vara av anhöriga eller av personal på ett boende. 

Men även den som har tillgång till e-post kan ändå vara beroende av anhöriga eller 

personal eftersom e-post ibland kan innehålla mycket information eller kanske är 

formulerat på ett språk som användaren inte behärskar. 

Andra kanaler för kommunikation 

Det är i det här sammanhanget viktigt att betona att e-post är en kanal av flera som 

används för kommunikation och som, enligt flera intervjupersoner i denna studie, 
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används i mer officiella sammanhang. Det kan t.ex. vara vid kontakter med 

myndigheter eller kommuner. Många använder också e-post i sitt arbete. 

Vid kommunikation med familj och vänner används oftast andra kanaler som t.ex. 

WhatsApp, Instagram, Messenger, Facebook och Skype. Detta framkommer dels i 

många av intervjuerna i denna studie men även i PTS-rapporterna Undersökning av 

behov och hinder vid användning av digital kommunikation hos personer med 

intellektuell funktionsnedsättning6 och Undersökning av behov och hinder vid 

användning av digital kommunikation hos personer med medfödd eller förvärvad 

hjärnskada7. Resultatet från dessa studier beskrivs närmare nedan. 

Användning av internet och digitala tjänster bland personer med 
funktionsnedsättning 

Svenskarna och internet 

Av Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2021 framgår att 9 av 10 i 

åldern 16 år eller äldre använder internet dagligen. En mindre grupp, 4 procent, är så 

kallade sällananvändare, de använder inte internet varje dag. 6 procent uppger att de 

inte använder internet överhuvudtaget.  

Andelen som inte använder internet alls varierar dock mycket mellan olika grupper. 

Ålder har avgörande betydelse för användningen av internet. Bland dem som är 

födda på 50-talet eller senare använder över 95 procent internet. Bland 40-talisterna 

använder 83 procent internet och bland 20- och 30-talister 57 procent. 

De som inte använder internet finns i flera samhällsgrupper, men ålder har alltså stor 

betydelse. En grupp med en stor andel icke-användare är också de med någon form 

av funktionsnedsättning. I den gruppen är det 20 procent som inte använder internet. 

Internetstiftelsen har frågat internetanvändarna 18 år eller äldre om de avstår från att 

använda några digitala samhällstjänster för att de inte upplevs säkra att använda. 

Gruppen med någon form av funktionsnedsättning känner i högre grad än andra 

osäkerhet och avstår från att använda e-tjänster, 37 procent avstår från att använda 

e-tjänster. Inom hela befolkningen 18 år eller äldre är motsvarande värde 20 procent. 

                                                        
6 Undersökning av behov och hinder vid användning av digital kommunikation hos personer med 

intellektuell funktionsnedsättning | PTS - 

https://pts.se/sv/dokument/rapporter/ovrigt/2020/undersokning-av-behov-och-hinder-vid-anvandning-

av-digital-kommunikation-hos-personer-med-intellektuell-funktionsnedsattning/  
7 Undersökning av behov och hinder vid användning av digital kommunikation för personer med medfödd 

eller förvärvad hjärnskada | PTS - https://pts.se/sv/dokument/rapporter/ovrigt/2020/undersokning-av-

behov-och-hinder-vid-anvandning-av-digital-kommunikation-for-personer-med-medfodd-eller-

forvarvad-hjarnskada/  

https://pts.se/sv/dokument/rapporter/ovrigt/2020/undersokning-av-behov-och-hinder-vid-anvandning-av-digital-kommunikation-hos-personer-med-intellektuell-funktionsnedsattning/
https://pts.se/sv/dokument/rapporter/ovrigt/2020/undersokning-av-behov-och-hinder-vid-anvandning-av-digital-kommunikation-hos-personer-med-intellektuell-funktionsnedsattning/
https://pts.se/sv/dokument/rapporter/ovrigt/2020/undersokning-av-behov-och-hinder-vid-anvandning-av-digital-kommunikation-for-personer-med-medfodd-eller-forvarvad-hjarnskada/
https://pts.se/sv/dokument/rapporter/ovrigt/2020/undersokning-av-behov-och-hinder-vid-anvandning-av-digital-kommunikation-for-personer-med-medfodd-eller-forvarvad-hjarnskada/
https://pts.se/sv/dokument/rapporter/ovrigt/2020/undersokning-av-behov-och-hinder-vid-anvandning-av-digital-kommunikation-for-personer-med-medfodd-eller-forvarvad-hjarnskada/
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Internetstiftelsen har tittat på risken för digitalt utanförskap utifrån fem viktiga digitala 

områden. De fem områden de valt ut har valts eftersom de ger tillgång till digitala 

tjänster som har centrala funktioner i vår vardag i samhället: 

• Installera mobilt Bank-id. 

• Använda/legitimera sig med mobilt Bank-id. 

• Använda en vårdapp, det vill säga besöka en läkare digitalt via videosamtal. 

• Logga in på 1177 Vårdguiden för att se recept, provsvar, journaler, inbokade 

läkartider etc. 

• Genomföra en betalning vid köp på nätet. 

Analysen har gjorts avseende befolkningen 18 år eller äldre. Internetstiftelsen 

konstaterar att 6 procent av befolkningen är i ett digitalt utanförskap eftersom de inte 

använder internet. Men de har också tittat sammantaget på de som har ett 

hjälpbehov avseende minst ett av de fem områdena, saknar kännedom om minst ett 

av områdena eller inte använder internet. Den gruppen är fyra gånger så stor, 27 

procent. Inom gruppen med funktionsnedsättning är motsvarande värden 22 procent 

respektive 50 procent. 

Kommunikation under pandemin för personer med funktionsnedsättning 

Under coronapandemin har det blivit tydligt att många människor lever i ett digitalt 

utanförskap. Att inte kunna handla varor och tjänster genom digitala kanaler, utgör en 

del i detta digitala utanförskap. En grupp som varit speciellt utsatt är personer med 

olika typer av funktionsnedsättningar. Det framgår av PTS rapport8 om digital 

omställning till följd av covid-19. För att undvika risk för smitta och för att kunna ta del 

av tjänster och samhällsservice som stängt ner på grund av coronapandemin, har 

många äldre och personer med funktionsnedsättning i väsentligt högre grad än 

tidigare varit hänvisade till det digitala utbudet av samhällsservice, kultur, media, 

utbildning, digitala betalningar, medicinska tjänster m.m.  

Riksförbundet FUB har genomfört en undersökning9 för att fånga upp vuxna med 

intellektuell funktionsnedsättnings egna erfarenheter av hur de har påverkats av 

pandemin. Det digitala utanförskapet har, enligt FUB, ställts på sin spets hos många 

med intellektuell funktionsnedsättning under pandemin. Hälften av dem som 

besvarade enkäten har inte haft möjlighet till digitala kontakter. 

                                                        
8 Digital omställning till följd av covid-19. PTS-ER-2021:1 - 

https://pts.se/sv/dokument/rapporter/internet/2021/digital-omstallning-till-foljd-av-covid-19-pts-er-

20211/  
9 Efter pandemin vill jag leva som vanligt. FUB. - https://www.fub.se/nyheter/ny-rapport-efter-pandemin-

vill-jag-leva-som-vanligt/  

https://pts.se/sv/dokument/rapporter/internet/2021/digital-omstallning-till-foljd-av-covid-19-pts-er-20211/
https://pts.se/sv/dokument/rapporter/internet/2021/digital-omstallning-till-foljd-av-covid-19-pts-er-20211/
https://www.fub.se/nyheter/ny-rapport-efter-pandemin-vill-jag-leva-som-vanligt/
https://www.fub.se/nyheter/ny-rapport-efter-pandemin-vill-jag-leva-som-vanligt/
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EasyMail 

EasyMail är ett e-postprogram anpassat för personer med kognitiv 

funktionsnedsättning. Det har utvecklats i samarbete mellan IT-verkstan i Falun och 

Handitek AB. 

IT-verkstan fick stöd från Allmänna Arvsfonden för ett IT-projekt för personer med 

förvärvad hjärnskada. De sökte av marknaden efter skriv- och mejlprogram, men kom 

fram till att det inte fanns några program som passade målgruppen. Istället tog de i 

samarbete med Handitek AB fram en specifikation för två nya program – 

ordbehandlingsprogrammet EasyWord och mejlprogrammet EasyMail.  

EasyMail kräver inte läs- eller skrivkunnighet utan innehåller symboler och bilder som 

hjälper användaren att navigera. Användaren kan skicka video, bilder eller ljudfiler på 

ett enkelt sätt istället för att skriva textbaserade textmeddelanden. Programmet har 

en enkel linjär uppbyggnad där användaren bara ställs inför ett val i taget. Det gör det 

enkelt att gå fram och tillbaka i programmet. 

EasyMail används på Mora folkhögskola. Målgruppen som använder EasyMail är 

studenter som har måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Totalt finns ca 50 

användare. 

EasyMail installeras på användarnas enheter. Personerna som användarna 

kommunicerar med kan ha vilken e-post som helst. EasyMail är dock ett föråldrat e-

postprogram som inte längre är helt kompatibelt med andra e-postverktyg och 

moderna operativsystem, eftersom programuppdateringar inte görs längre. Om den 

man kommunicerar med använder ett annat e-postverktyg uppstår problem, t.ex. 

med att EasyMail inte förstår å, ä och ö. En annan begränsning med EasyMail är att 

det inte går att göra grupputskick. Programmet installeras via CD-skivor och är 

endast framtaget för windowsmiljö.  

Det finns, enligt intervjupersonerna som arbetar med EasyMail, ett stort behov av ett 

nytt e-postverktyg som på samma sätt som EasyMail, tar hänsyn till användare som 

både har läs- och skrivsvårigheter och kognitiva svårigheter. Tjänsten behöver 

fungera på moderna operativsystem och kunna användas utan nedladdningar och 

komplicerade installationer. EasyMail har, enligt intervjupersonerna, många av de 

funktioner och uppfyller många av de krav som ställs på ett tillgängligt e-postverktyg, 

men är alltså föråldrat.  

Slutsats 

• Det finns två typer av generella behov av e-post dels för kommunikation, dels 

som behörighet, dvs. en förutsättning för att få tillgång till digitala tjänster.  
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• Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

ska alla ges likvärdig tillgång till informations- och kommunikationsteknik. E-

post är sådan teknik. 

• Personer med funktionsnedsättning befinner sig i högre utsträckning än 

andra i ett digitalt utanförskap. Avsaknad av e-post kan förstärka 

utanförskapet eftersom e-postadressen för närvarande ofta behövs för att få 

tillträde till andra tjänster. 

• Pandemin har tydliggjort behovet av digital delaktighet och den negativa 

inverkan som ett digitalt utanförskap har för personer med 

funktionsnedsättning.  
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Tidigare studier om tillgänglighet till digital 
kommunikation och till e-post 

I avsnittet beskrivs tidigare genomförda studier om tillgänglighet till digital 

kommunikation och e-post. 

Behov och hinder vid användning av digital kommunikation 

I avsnittet beskrivs behov och hinder vid användning av digital kommunikation hos 

personer med olika funktionsnedsättning samt tillgängligheten i e-postverktyg utifrån 

studier PTS låtit genomföra. 

Undersökning av behov och hinder vid användning av digital kommunikation hos 
personer med intellektuell funktionsnedsättning  

Studien10 är genomförd av Analysys Mason på uppdrag av PTS under oktober 2019 till 

februari 2020. Syftet med studien är att kartlägga behov och hinder när personer 

med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning använder digital 

kommunikation. Informationsinsamlingen har gjorts genom dokumentstudier samt 

djupintervjuer med experter, stödpersoner och anhöriga som har olika erfarenhet och 

kunskap om målgruppen. 

Röstsamtal är ett vanligt sätt att kommunicera inom målgruppen, för de som inte har 

omfattande talsvårigheter. Många klarar av att själva ringa röstsamtal, om de får stöd 

att lära sig av omgivningen. Intervjupersonerna upplever att många yngre inom 

målgruppen tycker om att ringa videosamtal, men att det kan vara svårt att använda 

på egen hand. 

Trots att flera inom målgruppen har läs- och skrivsvårigheter är meddelanden ett 

vanligt kommunikationssätt. Texten i meddelanden kan kompletteras med symboler 

och bilder, och det krävs relativt få steg för att skicka ett meddelande. 

Det är mindre vanligt att använda e-post, eftersom kommersiella e-postverktyg 

innehåller mycket information samt förutsätter att användaren kan läsa och skriva. 

                                                        
10 Undersökning av behov och hinder vid användning av digital kommunikation hos personer med 

intellektuell funktionsnedsättning | PTS - 

https://pts.se/sv/dokument/rapporter/ovrigt/2020/undersokning-av-behov-och-hinder-vid-anvandning-

av-digital-kommunikation-hos-personer-med-intellektuell-funktionsnedsattning/  

https://pts.se/sv/dokument/rapporter/ovrigt/2020/undersokning-av-behov-och-hinder-vid-anvandning-av-digital-kommunikation-hos-personer-med-intellektuell-funktionsnedsattning/
https://pts.se/sv/dokument/rapporter/ovrigt/2020/undersokning-av-behov-och-hinder-vid-anvandning-av-digital-kommunikation-hos-personer-med-intellektuell-funktionsnedsattning/
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Med stöd av omgivningen kan många däremot lära sig att använda programmet 

EasyMail, som är framtaget för att vara kognitivt tillgängligt. 

Appar och sociala medier är framför allt vanligt bland yngre personer inom 

målgruppen. Men flera intervjupersoner upplever att målgruppen generellt är mer 

utsatt när de använder internet och sociala medier jämfört med andra, eftersom de 

kan ha svårt att förstå de sociala koderna på internet. 

Förutsättningarna för att vara digitalt aktiv skiljer sig åt inom målgruppen, bland annat 

beroende på om man har en lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning och 

hur ens stödsystem i form av anhöriga, stödpersoner och arbetsgivare ser ut.  

Undersökning av behov och hinder vid användning av digital kommunikation hos 
personer med medfödd eller förvärvad hjärnskada 

Studien11 är genomförd av Analysys Mason på uppdrag av PTS under oktober 2019 till 

februari 2020. Syftet med studien är att kartlägga behov och hinder när personer 

med medfödd eller förvärvad hjärnskada använder digital kommunikation. 

Informationsinsamlingen har gjorts genom dokumentstudier samt djupintervjuer med 

experter, stödpersoner och anhöriga som har olika erfarenheter och kunskap om 

målgruppen. 

Bland personer inom målgruppen som saknar tal- och språksvårigheter är det vanligt 

att kommunicera genom röstsamtal. Intervjupersonerna upplever att videosamtal 

används i lägre utsträckning, men att det kan vara användbart för målgruppen 

eftersom det ger utrymme för flera sätt att kommunicera. 

Utifrån intervjupersonernas erfarenhet föredrar många att kommunicera genom 

meddelanden, som chatt och sms. Positiva aspekter med meddelanden är att det går 

att använda bilder och symboler och att texten ofta är kortfattad. 

E-post innebär flera utmaningar för målgruppen, bland annat eftersom man kan ha 

svårt att minnas lösenord och läsa längre texter. 

Appar och sociala medier används av en del inom målgruppen, framför allt yngre 

personer. Flera intervjupersoner lyfter fram att en del inom målgruppen kan ha svårt 

att förstå de sociala koderna på internet eller tar till sig information på ett okritiskt sätt 

och riskerar därmed att råka illa ut när de använder internet och sociala medier. 

                                                        
11 Undersökning av behov och hinder vid användning av digital kommunikation för personer med medfödd 

eller förvärvad hjärnskada | PTS - https://pts.se/sv/dokument/rapporter/ovrigt/2020/undersokning-av-

behov-och-hinder-vid-anvandning-av-digital-kommunikation-for-personer-med-medfodd-eller-

forvarvad-hjarnskada/  

https://pts.se/sv/dokument/rapporter/ovrigt/2020/undersokning-av-behov-och-hinder-vid-anvandning-av-digital-kommunikation-for-personer-med-medfodd-eller-forvarvad-hjarnskada/
https://pts.se/sv/dokument/rapporter/ovrigt/2020/undersokning-av-behov-och-hinder-vid-anvandning-av-digital-kommunikation-for-personer-med-medfodd-eller-forvarvad-hjarnskada/
https://pts.se/sv/dokument/rapporter/ovrigt/2020/undersokning-av-behov-och-hinder-vid-anvandning-av-digital-kommunikation-for-personer-med-medfodd-eller-forvarvad-hjarnskada/
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Förutsättningarna för att vara digitalt aktiv skiljer sig åt inom målgruppen, bland annat 

beroende på hjärnskadans omfattning och personens stödsystem i form av t.ex. 

anhöriga, stödpersoner och arbetsgivare.  

Undersökning av behov och hinder vid användning av digital kommunikation hos 
personer med neurologiska sjukdomar 

Studien12 är genomförd av Analysys Mason på uppdrag av PTS under mars 2020 till 

juni 2020. Syftet med studien är att undersöka vilka behov och hinder som finns vid 

användning av digital kommunikation hos personer med neurologiska sjukdomar. 

Informationsinsamlingen har gjorts genom dokumentstudier och djupintervjuer med 

experter och stödpersoner som har olika erfarenheter och kunskap om målgruppen. 

Intervjuerna har också inkluderat personer inom målgruppen. 

Utifrån intervjupersonernas erfarenhet är det vanligt att personer inom målgruppen 

med talsvårigheter undviker att kommunicera genom röstsamtal, medan det är ett 

omtyckt kommunikationssätt bland personer som saknar talsvårigheter. Videosamtal 

används i lägre utsträckning, men beskrivs som en användbar funktion för 

målgruppen eftersom det ger utrymme för flera sätt att kommunicera. 

Meddelanden beskrivs som ett vanligt kommunikationssätt, även om motoriska 

svårigheter kan göra att det går långsamt att skriva. För personer med kognitiva 

svårigheter eller mental trötthet kan det vara utmanande att läsa och skriva långa 

meddelanden samt att chatta i ett högt tempo. 

Utifrån intervjupersonernas erfarenhet använder många inom målgruppen appar och 

sociala medier. För personer med kognitiva svårigheter eller mental trötthet kan det 

vara svårt att använda appar med många steg eller mycket information. Dessa 

svårigheter kan också göra det svårt att använda webbsidor, t.ex. att läsa längre 

texter eller hitta på webbsidor. 

Sociala medier fyller en viktig funktion genom att de möjliggör för målgruppen att 

hålla kontakt med omvärlden och att ta del av erfarenheter från andra i en liknande 

situation. 

Förutsättningarna för att vara digitalt aktiv skiljer sig åt inom målgruppen, bland annat 

beroende på vilka och hur stora svårigheter som sjukdomen orsakar samt personens 

stödsystem i form av t.ex. anhöriga och stödpersoner.  

                                                        
12 Undersökning av behov och hinder vid användning av digital kommunikation hos personer med 

neurologiska sjukdomar PTS-ER-2020:31 | PTS - 

https://pts.se/sv/dokument/rapporter/internet/2021/undersokning-av-behov-och-hinder-vid-

anvandning-av-digital-kommunikation-hos-personer-med-neurologiska-sjukdomar-pts-er-202031/  

https://pts.se/sv/dokument/rapporter/internet/2021/undersokning-av-behov-och-hinder-vid-anvandning-av-digital-kommunikation-hos-personer-med-neurologiska-sjukdomar-pts-er-202031/
https://pts.se/sv/dokument/rapporter/internet/2021/undersokning-av-behov-och-hinder-vid-anvandning-av-digital-kommunikation-hos-personer-med-neurologiska-sjukdomar-pts-er-202031/
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Utvärdering av tillgänglighet i e-postverktyg  

Studien är genomförd av Stelacon (nuvarande Analysys Mason) på uppdrag av PTS 

under hösten 2018. Syftet är 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 (Apples) Mail. Användbarhetstesterna har genomförts med personer 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, personer med dyslexi eller läs- och 

skrivsvårigheter, personer med en ålder över 75 år, personer med synnedsättning 

och blinda personer. 

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-

postverktyg. Skillnader i hur testpersonerna upplever verktygen kan snarare kopplas 

till deras övergripande teknikvana. Utifrån behoven hos de målgrupper som ingår i 

studien 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 e-postmeddelande, bifoga en fil, spara ett meddelande som utkast 

och navigera i mappar så som ”Utkast” och ”Skickat”. 

Sammanfattning av studiernas konstateranden  

• Studierna visar att det är mindre vanligt inom målgruppen att använda e-post 

eftersom de innehåller mycket information och förutsätter att man kan läsa 

och skriva. För personer med minnessvårigheter innebär e-post utmaningar 

som att komma ihåg lösenord och längre texter. För personer med kognitiva 

svårigheter kan det vara utmanande att läsa och skriva längre texter.  

• Många med funktionsnedsättning använder sig av olika meddelandetjänster, 

chatt och sms, för att kommunicera. En fördel är att text i meddelanden kan 

kompletteras med symboler och bilder och det krävs relativt få steg att 

skicka ett meddelande. 
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Förstudie – E-post för personer med måttlig intellektuell 
funktionsnedsättning och förvärvade hjärnskador 

Förstudien genomfördes av Begripsam på uppdrag av PTS under 2019. Syftet med 

förstudien är att beskriva hur ett e-postverktyg bör utformas för att fungera för 

personer som inte kan läsa eller skriva. Den målgrupp som är i fokus är personer med 

måttlig intellektuell funktionsnedsättning och förvärvade hjärnskador. 

Den produkt som Begripsam förespråkar är en fristående webbapplikation som kan 

användas från dator, surfplatta och mobil och med alla moderna operativsystem och 

webbläsare. Användarna kan då utnyttja den utrustning de redan har och känner till 

eller köpa sådan utrustning de tycker passar dem/har råd med.  

De mest unika dragen för e-postverktyget är enligt Begripsam: 

• Det är inget krav för användning att man kan läsa. 

• Det är inget krav för användning att man kan skriva. 

• Användningen är linjär, dvs. användaren stegar sig framåt och bakåt i tjänsten 

vilket innebär att inte finns en mängd vägval i varje steg. 

• Meddelanden som möjliggör att användaren kan skapa och ta emot budskap 

på valfri modalitet via text, text till tal, tal och video. I vissa delar kommer 

också tal till text att fungera som inmatningsmetod. 

• Det finns en inbyggd möjlighet till fjärrsupport när något krånglar. 

• Verktyget är anpassningsbart och kan stödja användare på den nivå 

användaren befinner sig. 

• Verktyget är lätt att förstå för den som ska hjälpa användaren. 

Användaren ska enligt Begripsam kunna 

• Komponera meddelanden. 

• Bifoga filer. 

• Skicka meddelanden. 

• Ta emot meddelanden. 

• Förstå meddelanden. 

• Hantera kontakter. 

• Spara meddelanden. 

Förutsättningar är att användare har en e-postadress och en internetuppkoppling. 

Den som vill använda e-postverktyget, användaren eller en medhjälpare/ 

administratör, går in på en webbsida och registrerar personen som ska använda 

verktyget. Det ska också gå att registrera så kallade medhjälpare. Det ska gå att 

installera en ikon på skrivbordet som pekar på verktyget, som är en webb-app. 
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Användarens e-postkonto behöver kopplas ihop med e-postverktyget så att det kan 

hämta och skicka e-post.  

Begripsams utgångspunkt är att förstudien utgör en grund för utvecklingen av ett 

tillgängligt e-postverktyg. Deras tanke är att de tänkta användarna ska vara 

närvarande genom hela utvecklingsprocessen i användartester. 
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Potentiella målgrupper för tillgänglig e-post 

I avsnittet beskrivs vilka målgrupper som skulle kunna ha nytta av tillgänglig e-post. 

Målgrupper 

Flera av intervjupersonerna i denna studie menar att tillgänglig e-post kan vara till 

nytta för fler målgrupper än för de i Begripsams förstudie dvs. personer med måttlig 

intellektuell funktionsnedsättning och förvärvade hjärnskador. Utgångspunkten för 

den tanken är principen att det som är nödvändigt för några är bra för många. 

De målgrupper som lyfts fram förutom de ovan nämnda är personer 

• med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 

• med demenssjukdom 

• där den kognitiva förmågan sviktar 

• med språkstörning 

• med läs- och skrivsvårigheter 

• med nedsatt syn 

• med lätt intellektuell funktionsnedsättning 

• som har svårt med svenska 

• som är äldre (äldre generellt men kanske mer specifikt de som inte använder 

e-post så mycket). 

Några av intervjupersonerna har försökt uppskatta antalet som skulle kunna vara 

hjälpta/ha nytta av tillgänglig e-post. Bedömningarna varierar från ”flera hundratusen” 

till ”tio procent” av Sveriges befolkning. 

Slutsats och analys 

• Tillgänglig e-post skulle sannolikt uppskattas av många vid sidan om 

personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning och förvärvade 

hjärnskador. Det kan vi konstatera baserat på vad som framkommit i 

intervjuerna och i de studier som genomförts om behov och hinder vid 

användning av digital kommunikation och som redogjorts för tidigare i 

rapporten. Samtidigt visar den utvärdering av tillgänglighet i e-postverktyg 

som Analysys Mason genomfört på uppdrag av PTS att många av de 
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målgrupper som anges ovan mycket väl klarar de stora befintliga 

kommersiella e-postverktygen även om det finns förbättringsområden. 

• Vid utveckling av tillgänglig e-post är det mycket väsentligt att målgrupperna 

för e-postverktyget definieras i förväg eftersom de bör vara med i 

utvecklingsarbetet.  
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Befintliga tillgängliga e-postverktyg 

I avsnittet beskrivs produkter på marknaden som möjligen kan tillgodose behovet av 

tillgängliga e-postverktyg. 

En utgångspunkt för denna utredning har varit att bedöma om det finns 

e-postverktyg tillgängliga på marknaden som kan användas av personer med måttlig 

intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada, färdiga för användning 

eller som ett tillgängligt e-postverktyg kan utvecklas utifrån. Då EasyMail utvecklades 

var det mot bakgrunden att de som utvecklade programmet, IT-verkstan i Falun, 

gjorde bedömningen att det inte fanns något tillgängligt e-postverktyg på 

marknaden.  

Av intervjuer som gjorts inom ramen för denna studie har det framkommit att det idag 

finns kommunikationsprogram som bland annat har personer med måttlig intellektuell 

funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada som målgrupp. Därmed inte sagt att 

de uppfyller de krav som den målgruppen ställer på ett e-postverktyg. Nedan 

beskrivs programmen i korthet och vad gäller tillgänglig e-post. En mer utförlig 

beskrivning finns i bilaga 1 till denna rapport. 

Grid 3 och Communicator 5 

Det finns två så kallade AKK-program (Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation) där e-post ingår som en funktion, nämligen Grid 3 och 

Communicator 5. Dessa finns tillgängliga som hjälpmedel hos regioner och 

kommuner via förskrivning, men det finns även möjlighet att köpa produkterna som 

privatperson direkt från företagen. Kostnaden för att få tillgång till programmen är 

8 800 respektive 6 490 kronor exklusive moms för den som inte kan få tillgång 

genom förskrivning som hjälpmedel. 

Grid 3 

Grid 3 innehåller funktioner och verktyg som gör det möjligt att skapa anpassningar, 

skicka och ta emot e-post, kontrollera datorn och styra omgivningen. Appar i Grid 3 

möjliggör användning av Internet, sociala medier m.m. Grid 3 har utvecklats för att 

kunna styras med alla manövermetoder och alla alternativa inmatningsenheter, som 

olika pekdon, pekskärmar, ögonstyrning och kontakter. Grid 3 har stöd för alla 

ögonsstyrningar på marknaden. 
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Grid 3 är ett kommunikationsprogram med färdigt innehåll som kan anpassas. Det 

finns  

• kommunikationsanpassningar med symboler 

• anpassningar som har med text att göra för personer som hanterar text 

• anpassningar för att styra datorn i windowsmiljö 

• anpassade appar för olika tjänster som Youtube, Spotify, WhatsApp m.m.  

• anpassningar för personer som använder symboler för att tala och skriva. 

 
Bild 1. Startmenyn med olika val av funktioner i Grid 3. 

I Grid 3:s symbolkommunikation finns en kärnvokabulär, Super Core. Den innehåller 

ett stort ordförråd indelat i kärnord och ord utifrån olika kategorier och aktiviteter. 

Syftet med kärnvokabulär är att ge enkel tillgång till en stor del av språket hela tiden. 

Kärnvokabulären motsvarar 80 procent av det språk man använder när man talar. 

I Grid 3 finns även möjlighet att skicka e-post med symboler för att kommunicera 

med andra som har Grid 3 eller med personer som inte har det. Det finns dock i 

dagsläget inte möjlighet att kommunicera med ljudfiler och film. 

Communicator 5 

Communicator 5 är ett program för kommunikation för personer med olika typer av 

språknedsättningar. Det omvandlar text och symboler till tal. Det kan användas med 

en rad olika åtkomstmetoder som bland annat ögonstyrning och touch. Det ger 

tillgång till Windows, e-post och ger möjlighet till kontroll i hemmiljön. Användaren kan 

dessutom nå Facebook, Netflix, TikTok, Twitch och WhatsApp via Accessible Apps.  

På Communicator 5:s startsida finns vad som kallas paneler för åtkomst av olika 

funktioner.  
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Bild 2. Startsidan med paneler i Communicator 5 

Startsidan med paneler kan anpassas individuellt efter behov och önskemål. Det finns 

tre kategorier av paneler: 

• Nybörjarkommunikation – för nya användare. 

• Symbolkommunikation – för de som använder sig av symboler. 

• Textkommunikation – för tangentbaserad kommunikation. 

Snap Core First är en symbolbaserad kommunikationsapp. I Snap Core First finns en 

färdig vokabulär, vilket innebär att man kan börja kommunicera direkt. Här finns 

basord, kategorier, snabbord, ämnen, beteendestöd, tangentbord och panel för att 

styra omgivningen 

I Communicator 5 är det även möjligt att skicka e-post. Där går det dock i dagsläget 

inte att kommunicera med symboler utan endast med text. 

Slutsats 

• Såväl Grid 3 som Communicator 5 har tillgång till e-post i sina verktyg. 

Däremot är det inte möjligt att få tillgång till denna e-post utan att man har 

tillgång till hela AKK-programmen och det finns två sätt att få den tillgången. 

Det ena sättet är genom att man får det förskrivet som hjälpmedel. Det andra 

sättet är att på egen hand betala för produkten/programmet. Dessutom 

uppfyller inte deras e-postverktyg i dagsläget fullt ut de krav som Begripsam 

menar behövs för ett tillgängligt e-postverktyg.  
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Förutsättningar i form av ekosystem 

I avsnittet beskrivs vad som behövs för att ett e-postverktyg ska utvecklas och 

fungera på kort och lång sikt. 

Utveckling av tillgänglig e-post 

Baserat på de slutsatser som dragits i de tidigare avsnitten i rapporten kan vi 

konstatera att det finns behov av tillgänglig e-post för personer med måttlig 

intellektuell funktionsnedsättning och förvärvade hjärnskador. Vi har tidigare i denna 

rapport konstaterat att behovet finns utifrån två delbehov, nämligen kommunikation 

och behörighet för åtkomst av digitala tjänster. Andra grupper som t.ex. personer 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, personer med dyslexi eller läs- och 

skrivsvårigheter, personer över 75 år, personer med synnedsättning och blinda 

personer skulle också, enligt några intervjupersoner, kunna ha nytta av en särskilt 

tillgänglig e-post. Användartester bland dessa grupper visar dock att flertalet 

individer inom övriga användargrupper klarar att använda de vanliga e-postverktygen 

som Apple Mail, Googles Gmail och Microsoft Outlook. Därmed inte sagt att dessa e-

postverktyg uppfyller alla krav på tillgänglighet och användbarhet, det finns en 

utvecklingspotential för dem.  

Vi kan vidare konstatera att det idag inte finns något tillgängligt e-postverktyg som 

uppfyller kraven på ett verktyg för personer med måttlig intellektuell 

funktionsnedsättning och förvärvade hjärnskador. En utgångspunkt för denna 

utredning är att bedöma huruvida det finns förutsättningar för att marknaden ska 

utveckla ett sådant tillgängligt e-postverktyg, eller inte. Ingen av intervjupersonerna 

som uttryckt en åsikt tror att detta kommer att ske utan stimulanser. Det har inte 

heller kommit fram något annat i den här utredningen som tyder på att detta skulle 

ske.  

PTS har analyserat de krav som ställs i tillgänglighetsdirektivet. 

Tillgänglighetsdirektivet ska bli svensk lag och ska börja tillämpas år 2025. Genom 

direktivet ställs krav på att ett antal produkter och tjänster som riktar sig till 

konsumenter ska vara tillgängligt utformade, däribland e-posttjänster. Även om 

kraven kan tolkas på olika sätt bedömer myndigheten att de inte kommer att 

säkerställa den kognitiva tillgänglighet som behövs för vissa användargrupper. 

Kraven innebär snarare, enligt PTS uppfattning, en garanti för en lägsta nivå av 
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tillgänglighet, så att betydligt fler personer med funktionsnedsättning än idag kan 

använda de tjänster och produkter som omfattas. 

En slutsats är således att utvecklingen av ett e-postverktyg som uppfyller hög grad 

av kognitiv tillgänglighet behöver initieras på något sätt. 

Frågan är då hur detta ska göras. Bland de intervjuade finns en splittrad bild när det 

gäller vilket det bästa sättet är att utveckla tillgänglig e-post. Den ena sidan menar att 

man bör utveckla e-postverktyget från grunden. Motivet till detta, menar de, är att 

befintliga verktyg är alldeles för krångliga och har alldeles för många funktioner. 

Dessutom görs löpande uppdateringar av befintliga program/verktyg, vilket gör att ett 

verktyg som utvecklas från ett befintligt också behöver uppdateras kontinuerligt. 

Uppdateringar kan vara svåra för vissa i målgruppen att hantera. Den andra sidan 

menar att en utveckling från ett befintligt program borgar för att e-postverktyget 

kommer att finnas kvar på marknaden och fortsätta utvecklas. 

Det är emellertid inte bara att utveckla ett e-postverktyg. Det behöver klargöras hur 

verktyget ska förvaltas för att det ska fortsätta att utvecklas och finnas kvar på lång 

sikt. Det finns mer än ett exempel på förenklingar av program som utvecklats i syfte 

att underlätta för användarna, men där dessa inte överlevt. Exempel vid sidan om 

EasyMail är ”Fejan för alla”, en enklare version av Facebook, och en enklare version av 

Skype. 

Ekosystemet har betydelse för den långsiktiga fortlevnaden av e-postverktyget. 

Därför behöver ekosystemet kring användarna av tillgänglig e-post beskrivas innan 

utvecklingsarbetet påbörjas. 

Ekosystemet kring användarna av tillgänglig e-post 

Ekosystemet kring användarna består dels av tillhandahållarna av e-postverktyget 

dels av familj, personal på skolor, boenden och verksamheter, brukarorganisationer 

och offentliga organisationer. Framgången för ett utvecklat e-postverktyg är i hög 

grad beroende av ekosystemets funktion. 
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Bild 3. Ekosystemet kring användarna av tillgänglig e-post. 

E-postklient 

Användaren av tillgänglig e-post behöver få tillgång till e-postprogrammet/e-

postverktyget på något sätt. Det kan t.ex. ske i form av en programvara som ska 

installeras på en enhet eller i form av en webbklient. Det finns såväl fördelar som 

nackdelar med båda varianterna. Dessa beskrivs närmare i avsnitt E-postprogram/e-

postklient eller webbaserad e-post. 

Som användare av e-postprogram/e-postverktyg, oavsett funktionsförmåga, vill man 

att programmen/verktygen ska fungera på ett enkelt och smidigt sätt, hänga med i 

utvecklingen samt finnas kvar över tid. Som framgår ovan kan ett tillgängligt e-

postverktyg utvecklas från grunden eller utifrån ett befintligt verktyg. Det finns såväl 

fördelar som nackdelar med dessa vägar, vilket beskrivs närmare i avsnitt Utveckling 

av tillgänglig e-post. 

E-posttjänsteleverantör 

E-posttjänsten, dvs. e-postservern, tillhandahålls av en e-posttjänsteleverantör. För 

att hämta och leverera e-post används en e-postklient, en programvara eller en 

funktion. I vissa fall har tjänstetillhandahållaren eller något koncern-nära bolag en e-
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postklient. Så är det t.ex. i fallet med Google och Microsoft. Men det finns även 

möjlighet att använda en fristående e-postklient för att kontakta en e-postserver för 

att hämta och leverera e-post. En sådan fristående e-postklient är inte en e-

posttjänst. 

Myndigheter 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har i uppdrag att bidra till att förskolor, 

skolor och vuxenutbildningar ger en utbildning som möter barns, ungas och vuxnas 

behov, oavsett funktionsförmåga. Myndigheten utgör en kunskapsbank inom 

specialpedagogik som erbjuder ett kostnadsfritt stöd i form av kunskap och 

kompetensutveckling över hela Sverige.   

Digitala verktyg kan utgöra en viktig del i en tillgänglig lärmiljö. Att få stöd i form av 

digitala verktyg öppnar många möjligheter för barn, unga och vuxna med 

funktionsnedsättningar. Verktygen kan ha en avgörande betydelse för att en person 

ska kunna utveckla kunskap och nå målen i sin utbildning. För elever med 

koncentrationssvårigheter kan verktygen vara ett stöd för att delta, fokusera, 

strukturera och även avskärma sig när det behövs.  

Digitala verktyg som stöd för kommunikation finns i olika former. Appar och program 

kan skapa möjligheter för kommunikation på olika sätt. Elever som behöver stöd för 

att läsa, skriva eller prata kan också använda symboler i stället för bokstäver när de 

skriver SMS och e-post. 

I denna rapport har inte PTS gjort någon djupare analys av vilka digitala verktyg som 

erbjuds inom skolan, men utgår från att ett tillgängligt e-postverktyg kan underlätta 

kommunikation för eleverna, och att träning att använda ett tillgängligt e-postverktyg 

ger elever goda förutsättningar att självständigt kunna använda e-post även utanför 

skolan. 

Myndigheten för delaktighet (MFD) arbetar för att främja ett samhälle som ska vara 

användbart och tillgängligt för alla. Myndigheten är en kunskapsmyndighet som 

främjar genomförandet av funktionshinderspolitiken. Det gör de genom att utveckla 

och sprida kunskap om hinder för delaktighet samt stödja ansvariga samhällsaktörer. 

Deras uppdrag är att verka för full delaktighet i samhällslivet för personer med 

funktionsnedsättning och för jämlikhet i levnadsvillkor. FN:s konvention om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning ligger till grund för arbetet. 

För att genomföra sitt uppdrag följer och analyserar myndigheten utvecklingen av 

arbetet inom funktionshinderområdet. Detta gör de genom att titta på 

levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och offentliga aktörers 

arbete med tillgänglighet och delaktighet. 



2022-06-01 Utredning om tillgänglig e-post   34 

Post- och telestyrelsen 

För att driva på utvecklingen inom funktionshinderområdet tar de fram och sprider 

kunskap om hur hinder i samhället kan åtgärdas. De ger stöd till ansvariga aktörer för 

att främja tillgänglighet i samhället och för att öka delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning. 

Habiliteringen inom regionerna 

Regionernas habilitering ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med 

funktionsnedsättning samt råd och stöd till anhöriga och personal. Insatserna ska 

förebygga och minska de svårigheter som personer har på grund av sin 

funktionsnedsättning. Habiliteringen ska bidra till ett självständigt liv och delaktighet i 

samhället.  

Habiliteringen visar vad det finns för hjälpmedel. Detta kan antingen vara sådana som 

förskrivs eller inte. Habiliteringen har kurser ihop med den som ska få stöd och 

dennes anhöriga där de utbildar, t.ex. i användningen av olika hjälpmedel. Målet är att 

den som ska få stöd ska klara av hjälpmedlet. 

Habiliteringen kan också fatta beslut om förskrivning av olika typer av hjälpmedel. Ett 

tillgängligt e-postverktyg skulle, enligt några intervjupersoner, kunna vara ett sådant 

hjälpmedel.  

Redan idag finns enklare e-postverktyg inkluderade i kommunikationsprogram och 

kommunikationsapparater som habiliteringen förskriver. Se närmare beskrivning i 

avsnitt Befintliga tillgängliga e-postverktyg. 

Kommuner 

Den som bor i en gruppbostad eller har daglig verksamhet enligt LSS ska få en del av 

sin habilitering genom sin kommun. Kommunerna ska enligt 12 kap. 5 § HSL erbjuda 

habilitering och rehabilitering till dem som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 

9 LSS. Detta beskrivs närmare i Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS från 

Socialstyrelsen13. 

Särskolor 

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan är skolformer som är anpassade för de 

elever som inte når grundskolans, respektive gymnasieskolans kunskapskrav på 

grund av att de har en funktionsnedsättning. I särskolan finns möjlighet för eleverna 

att träna på och använda e-post.  

                                                        
13 Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS – Socialstyrelsen - 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2018-6-

12.pdf  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2018-6-12.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2018-6-12.pdf
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Folkhögskolor 

Folkhögskolan är den form av vuxenutbildning som har flest deltagare med 

funktionsnedsättning. Många skolor har speciella kurser för personer med 

funktionsnedsättning. 

På Mora folkhögskola, som har en särskild IT-utbildning för personer med 

funktionsnedsättning och använder sig av EasyMail, får eleverna bland annat lära sig 

att skicka e-post, jobba med bilder och film och använda Internet. Dessa elever får 

således träna under väldigt lång tid.  

Personal på LSS-boende och daglig verksamhet 

Personalen på LSS-boende och daglig verksamhet har en betydelsefull roll. Deras 

möjlighet att ge stöd är naturligtvis beroende av förutsättningar och kompetens. 

Familj och närstående 

Stöd från familj och närstående har oerhört stor betydelse för personer med 

funktionsnedsättning när det gäller användning av digitala tjänster och e-post. 

Möjligheten att stötta varierar beroende på kompetens och andra förutsättningar. 

Funktionshindersorganisationer 

Det finns ett stort antal organisationer för personer med funktionsnedsättning. 

Beroende på förmåga och engagemang hos lokalföreningar kan de i viss mån ge 

stöd till sina medlemmar i användningen av digitala tjänster och e-post. 

Support 

En väsentlig fråga i sammanhanget är vem som ska stötta personerna som behöver 

tillgänglig e-post. Möjligheten att få stöd avgörs till mycket stor del av personliga 

nätverk. Ofta saknar personerna i fråga sådana nätverk. Det är något som 

framkommer i samtal med flera intervjupersoner i studien. Det kan t.ex. gälla personer 

som fått en stroke som lätt tappar det nätverk man en gång hade när man inte längre 

kan kommunicera som förut.  

Många av intervjupersonerna påtalar den bristande supporten för personer med 

funktionsnedsättning när det gäller hantering av e-postverktyg och andra digitala 

tjänster. Även om personerna har stöd i form av personlig assistans, daglig 

verksamhet, ledsagarservice eller har ett boende med särskild service innebär inte 

detta att dessa verksamheter kan stötta användningen av digital kommunikation. 

Baserat på vad som framkommit i tidigare studier och utifrån intervjupersonernas 

erfarenhet kan brist på tid och varierad digital kompetens hos personalen begränsa 

deras möjlighet att vara ett stöd för målgruppen i dessa situationer. Supporten är i 
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mångt och mycket därför beroende av frivilliga och/eller icke-professionella krafter, 

t.ex. familj och andra närstående.   

Hur behovet av support ska lösas och vilken inverkan detta har på en eventuell 

utveckling av tillgänglig e-post är inte självklart. Några menar att en framtida 

utvecklad tillgänglig e-post inte bör bygga på att det finns en support i användarens 

närhet, eftersom stödsituationen varierar så mycket för användarna. E-postverktyget 

behöver därför vara så enkelt att användaren kan använda det utan stöd efter att 

personen fått programmet installerat. Ett förslag, som framkom i intervjuerna, är att 

en instruktionsfilm tas fram som för varje moment i e-postverktyget visar hur man 

gör.  

Andra menar att instruktionsfilmer inte är tillräckligt för att målgruppen med måttlig 

intellektuell funktionsnedsättning och förvärvade hjärnskador ska komma igång med 

e-post på egen hand. Mycket introduceras i skolan, av föräldrar, assistenter etc. Det 

finns i regel alltid en person till stöd för användaren. Instruktionsfilmer kan mycket väl 

vara till nytta men ersätter ändå inte behovet av en assisterande person.,  

Slutsats 

• Det finns behov av ett tillgängligt e-postverktyg för personer med måttlig 

intellektuell funktionsnedsättning och förvärvade hjärnskador. Behovet består 

av två delbehov, nämligen kommunikation och behörighet för åtkomst av 

digitala tjänster. 

• Det finns inget befintligt tillgängligt e-postverktyg som uppfyller identifierade 

behov. Baserat på vad som framkommit i denna studie finns det inget som 

tyder på att detta kommer att utvecklas utan stimulanser. En slutsats är 

således att utvecklingen av ett sådant e-postverktyg som uppfyller hög grad 

av kognitiv tillgänglighet behöver initieras på något sätt. 

• Det finns ett behov av support för användarna av ett tillgängligt e-

postverktyg. Samtidigt är nätverket kring personerna med behov av ett 

sådant e-postverktyg svagt. Vid utvecklingen av ett tillgängligt e-postverktyg 

behöver det därför ingå att inkludera hur supporten ska fungera. 
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E-postprogram/e-postklient eller 
webbaserad e-post och öppen eller 
proprietär källkod 

I avsnittet beskrivs fördelar och nackdelar med tillgänglig e-post genom program och 

webbklient respektive öppen och proprietär källkod. 

E-postprogram/e-postklient eller webbaserad e-post 

Ett vägval är om en utvecklad tillgänglig e-post för målgruppen personer med måttlig 

intellektuell funktionsnedsättning och förvärvad hjärnskada ska göras tillgänglig i form 

av ett e-postprogram/e-postklient eller en webbaserad e-post.  

Fördelar och nackdelar med e-postprogram/e-postklient respektive webbaserad 

e-post 

Det finns både fördelar och nackdelar med såväl e-postprogram/e-postklient som 

webbaserad e-post. Nedan beskrivs två varianter av e-postklient och en webbaserad 

e-posttjänst. 

 E-postprogram/ 
e-postklient med 
eller utan 
tillhörande tjänst 

Webbaserad  
e-postklient 

Webbaserad  
e-posttjänst 

Beskrivning Är ett program som 
används för att 
hämta, läsa, hantera, 
skriva och skicka e-
post via mobil, 
surfplatta eller dator. 
En e-posttjänst 
behöver kopplas till 
e-postklienten. 

Är en webbaserad 
e-postklient som 
används för att 
hämta, läsa, hantera, 
skriva och skicka e-
post. 
En e-posttjänst 
behöver kopplas till 
e-postklienten. 

Ger tillgång till e-
post med en vanlig 
webbläsare istället 
för med en särskild 
e-postklient. 
En e-posttjänst är 
inkluderad i 
lösningen. 

Fördelar • Ger möjlighet att 
använda e-post-
konton hos 
befintlig e-post-
tjänst eller välja en 
tredjeparts-

• Inga installationer 
behövs, det räcker 
att öppna webb-
läsaren. 

• E-posten är nåbar 
överallt så länge 
man har internet-

• Inga installationer 
behövs, det räcker 
att öppna webb-
läsaren. 

• E-posten är nåbar 
överallt så länge 
man har internet-



2022-06-01 Utredning om tillgänglig e-post   38 

Post- och telestyrelsen 

leverantör av e-
posttjänst. 

uppkoppling och 
en webbläsare. 

• Det krävs inte en 
version för varje 
operativsystem. 

• Kan erbjuda större 
lagringskapacitet 
än den internet-
leverantören 
erbjuder. 

• Uppdateringar i 
klienten kommer 
automatiskt till 
användaren och 
även webbläsare 
uppdaterar sig 
automatiskt. 

• Ger möjlighet att 
använda e-post-
konton hos 
befintlig e-post-
tjänst eller välja en 
tredjeparts-
leverantör av e-
posttjänst. 

uppkoppling och 
en webbläsare. 

• Det krävs inte en 
version för varje 
operativsystem. 

• Kan erbjuda större 
lagringskapacitet 
än den internet-
leverantören 
erbjuder. 

• Uppdateringar i 
tjänsten kommer 
automatiskt till 
användaren och 
även webbläsare 
uppdaterar sig 
automatiskt. 

Nackdelar • Kräver installation 
på den enhet där 
e-post ska 
användas. 

• Vid uppdateringar 
av programvaran 
behöver upp-
datering göras av 
tidigare installation.  

• Programmet 
behöver tas fram 
för varje operativ-
system det ska 
användas på. 

• Kräver att man är 
online när man 
hanterar e-posten. 

• Kan erbjuda 
begränsad e-post-
lagringskapacitet. 

• Leverantören 
behöver 
uppdatera och 
kontrollera e-post-
funktionen i olika 
webbläsare. 

• Kräver att man är 
online när man 
hanterar e-posten. 

• Kan erbjuda 
begränsad e-
postlagrings-
kapacitet. 

• Leverantören 
behöver 
uppdatera och 
kontrollera e-post-
funktionen i olika 
webbläsare. 

 

En viktig utgångspunkt för tillgänglig e-post är att den ska vara enkel att hantera, inte 

enbart när det gäller användningen av e-postverktyget. Den ska även vara enkel att 

hantera vad gäller att skaffa tillgång till tjänsten och börja använda den. Mot 

bakgrund av detta är det sannolikt bättre med en lösning som ger tillgång till e-post 

med en webbläsare istället för ett e-postprogram/e-postklient som kräver installation 

och uppdateringar. 
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Tillgången till e-post via webbläsare kan lösas antingen genom en webbaserad e-

postklient eller en webbaserad e-posttjänst. Den webbaserade e-postklienten ger 

möjlighet att använda en separat e-postserver, vilket ger större flexibilitet för 

användare som antingen redan har e-postkonton hos befintliga e-posttjänster eller 

önskar välja en tredjepartsleverantör av e-posttjänster. Den lösningen skulle inte ha 

de nackdelar som ett e-postprogram/e-postklient som kräver installation har. Dock 

har den nackdelen att själva registreringen/installationen av klienten kan kräva högre 

kompetens eller mer utförliga instruktioner.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det mest fördelaktiga är en webbaserad 

lösning i form av en e-postklient eller en e-posttjänst som kan erbjuda en ny e-

postadress till de som behöver det. Detta på grund av den enkelhet och flexibilitet 

som den ger.  

Öppen eller proprietär källkod 

Det finns både fördelar och nackdelar med såväl öppen som proprietär källkod. 

Dessa beskrivs närmare i sammanställningen nedan. 

Fördelar och nackdelar med öppen respektive proprietär källkod 

 Öppen källkod Proprietär källkod 

Beskrivning Är tillgänglig att 
använda, läsa, modifiera 
och vidaredistribuera för 
den som vill. 

Koden ägs av ett företag 
och ingen annan har 
tillgång till den. 

Fördelar • Programkoden kan 
fritt återanvändas av 
utvecklare utan 
licensavgifter till en 
ägare av koden. 

• Vem som helst kan 
engagera sig och 
lägga till en feature, 
anmäla en bugg eller 
rätta en bugg. 

• Ofta sker en 
förvarning om att 
öppen källkod 
behöver uppdateras 
om så inte skett under 
viss period.  

• Ett företag som äger 
en kod som genererar 
intäkter har ett 
intresse av att den 
fortsätter utvecklas. 

Nackdelar • Fortlevnaden och den 
fortsatta utvecklingen 
av koden kräver i regel 
att det finns flera 

• I och med att koden 
ägs av ett företag blir 
användarna beroende 
av företagets intresse 
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utvecklare som är 
med och bidrar till 
utvecklingen.  

• Få ekonomiska 
incitament för företag 
att bidra till utveckling 
av koden. 

och/eller möjligheter 
att fortsätta erbjuda e-
postverktyget. Om 
företaget läggs ned, 
går i konkurs eller 
prioriterar andra 
affärer riskerar 
tjänsten att försvinna. 

 

Vi kan konstatera att det finns risker med såväl med öppen som proprietär källkod. 

Den uppenbara risken med öppen källkod är att programmet inte uppdateras efter 

att det utvecklats färdigt. Samtidigt innebär en företagsägd kod ett beroende som är 

mindre önskvärt.  

I det fall PTS finansierar utvecklingen av e-postverktyget kan en proprietär lösning 

vara ett mindre bra vägval, bl.a. p.g.a. att PTS riskerar att snedvrida konkurrensen på 

marknaden. 

Det är viktigt att den som finansierar utvecklingen av e-postprogrammet/e-

postklienten säkrar ägarskapet av koden. Om det t.ex. är en företagsägd kod är det 

viktigt att e-postprogrammet/e-postverktyget inte upphör att existera om företaget 

ifråga går i konkurs. Det är möjligt att lösa genom avtal. 

Slutsats 

• Fördelarna med ett e-postverktyg via en webblösning överväger framför ett 

e-postprogram som kräver installation och uppdateringar eftersom det är 

enklare att hantera. Av de två webblösningarna, webbaserad e-postklient 

med separat e-posttjänst och webbaserad lösning där e-posttjänsten är 

inkluderad överväger fördelarna med den förra eftersom den ger större 

flexibilitet. 

• Det finns fördelar och nackdelar med både öppen och proprietär källkod. 

PTS tar i detta sammanhang inte ställning i frågan. PTS har dock som princip 

att öppen källkod är att föredra om finansiering sker med allmänna medel.  
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Vägval hjälpmedel, upphandlad tjänst eller 
konsumenttjänst 

I detta avsnitt beskrivs förutsättningarna för utveckling av  

• en e-posttjänst som hjälpmedel 

• en tjänst som PTS upphandlar och tillhandahåller konsumenter 

• en tjänst som utvecklas med stöd av PTS men tillhandahålls på 

konsumentmarknaden av ett företag eller annan organisation. 

Tillgänglig e-posttjänst som hjälpmedel  

Grunder för förskrivning av hjälpmedel  

En möjlig väg är att tillgänglig e-post tillhandahålls genom förskrivning som 

hjälpmedel. Regionerna och kommunerna ansvarar för förskrivningen. Nedan är 

utdrag ur Förskrivning av hjälpmedel - Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer 

med funktionsnedsättning från Socialstyrelsen14 .  

Ansvaret för att erbjuda hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning är delat 

mellan regioner och kommuner. Men hur ansvaret är fördelat när det gäller de olika 

hjälpmedelsområdena är inte reglerat i lag. Regionerna ansvarar i huvudsak för syn-, 

hörsel- och ortopedtekniska hjälpmedel. För övriga hjälpmedelsområden delas 

ansvaret mellan regionerna och kommunerna. 

De hjälpmedel som regionerna brukar ansvara för är 

• hjälpmedel till personer med hörselnedsättning i alla åldrar 

• hjälpmedel till personer med synnedsättning i alla åldrar 

• hjälpmedel till barn oavsett funktionsnedsättning – varierande åldersgränser 

• ortopedtekniska hjälpmedel oavsett ålder 

• medicinska behandlingshjälpmedel oavsett ålder. 

 

                                                        
14 Förskrivning av hjälpmedel - Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning – 

Socialstyrelsen - https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-12-7673.pdf  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-12-7673.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-12-7673.pdf
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På en generell nivå har regionerna och kommunerna ett delat ansvar för:  

• hjälpmedel till personer med nedsatt rörelseförmåga, förutom 

ortopedtekniska hjälpmedel 

• hjälpmedel till personer med kommunikations- eller kognitiva 

funktionsnedsättningar 

• inkontinenshjälpmedel. 

Med förskrivning av hjälpmedel menas enligt socialstyrelsens termbank ”en åtgärd 

för att förse en person med hjälpmedel. I anmärkningen står att; Processen för 

förskrivning av hjälpmedel omfattar utprovning, eventuell specialanpassning, 

information, träning och uppföljning”. 

Vad är hjälpmedel? 

Det saknas en juridisk definition av vad hjälpmedel är, men det finns beskrivningar 

och definitioner av begreppet hjälpmedel ur olika perspektiv. I Socialstyrelsens 

termbank definieras begreppet hjälpmedel som hjälpmedel för det dagliga livet eller 

hjälpmedel för vård och behandling. Hjälpmedel för det dagliga livet definieras i 

termbanken som: 

”Individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, 

delaktighet eller självständighet genom att kompensera en 

funktionsnedsättning.” 

Hjälpmedel för det dagliga livet är oftast medicintekniska produkter. Men det kan 

även vara övriga konsumentprodukter. Hjälpmedel som förskrivs behöver oftast 

anpassas och ibland specialanpassas. 

Medicintekniska produkter ska vara CE-märkta och registrerade hos 

Läkemedelsverket om tillverkaren finns i Sverige. CE-märkningen innebär att 

tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med det medicintekniska 

regelverkets krav. 

Men det finns inte några lagkrav på att ett hjälpmedel som förskrivs ska vara en 

medicinteknisk produkt. Det innebär att både konsumentprodukter och 

medicintekniska produkter kan vara ett hjälpmedel för det dagliga livet. 

Standardisering 

Hjälpmedel utvecklas och tillverkas både i Sverige och i övriga världen. Det finns 

standarder för olika hjälpmedel. Det är viktigt för tillverkare av hjälpmedel att ha 

kunskap om vilka standarder som finns, men den kunskapen är också viktig för 

sjukvårdshuvudmännen när hjälpmedel upphandlas. För förskrivare är det bra att 

känna till att det finns standarder för hjälpmedel samt att det finns ett internationellt 
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klassificeringssystem för hjälpmedel. Det internationella klassificeringssystemet för 

hjälpmedel har traditionellt använts av regionerna för att klassificera vilket sortiment 

som ska vara möjligt att upphandla som hjälpmedel. 

I standardiseringsarbete utarbetas normer och riktlinjer för universellt utformade 

lösningar och för tillgänglighet.  

Planera vårdinsatsen 

Att identifiera och bedöma behov är nödvändiga förutsättningar för att kunna planera 

och genomföra en vårdinsats. Det gäller därefter att ställa behoven i relation till såväl 

andra planerade och/eller genomförda åtgärder som till de lokala förutsättningarna.  

Det är först när behovsbedömningen är klar och beslut har fattats om att behoven 

ska åtgärdas med hjälpmedel som själva förskrivningsprocessen börjar.  

Exempel på delar som kan ingå i en behovsbedömning: 

• Identifiera behov. 

• Relatera till andra insatser. 

• Följa sjukvårdshuvudmannens regelverk. 

• Formulera mål. 

• Välja insats. 

Stegen i förskrivningsprocessen är:  

• Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt. 

• Specialanpassa vid behov – initiera och utfärda anvisning. 

• Informera. 

• Instruera och träna. 

• Följa upp och utvärdera funktion och nytta. 

Behovsbedömning 

Vissa regioner och kommuner använder s.k. behovstrappor för att prioritera vem som 

får hjälpmedel utifrån vilka behov. Behovstrappor ska säkerställa likvärdig bedömning. 

Nedan är utdrag ur Region Stockholms Vårdgivarguide15. 

”Behovstrappor säkerställer likvärdig bedömning 

Hjälpmedel ska förskrivas enligt ett behovsinriktat synsätt, vilket innebär att 

brukarens behov ligger till grund för vilka hjälpmedel som kan förskrivas. Vid 

                                                        
15 Region Stockholms Vårdgivarguide - 

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/hjalpmedelsguiden/behovstrappor/  

https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/hjalpmedelsguiden/behovstrappor/


2022-06-01 Utredning om tillgänglig e-post   44 

Post- och telestyrelsen 

varje förskrivning ska en individuell behovsbedömning göras enligt vissa 

prioriteringsprinciper. 

Som ett stöd i förskrivningsarbetet finns fyra olika behovstrappor; aktiviteter i 

dagliga livet, förflytta sig, kommunicera samt vård och behandling. 

Behovstrapporna bygger på hälso- och sjukvårdslagen och är tänkta att 

fungera som verktyg för hjälpmedelsförskrivare i arbetet med att säkerställa 

likvärdiga bedömningar för brukare i Stockholms län. 

Trappstegen bygger på prioritering 

Varje behovstrappa rymmer ett antal trappsteg, som bygger på en princip om 

prioritering. Generellt prioriteras brukare med stora behov framför brukare med 

mindre behov. Det innebär att livsuppehållande behov ska tillgodoses före 

andra behov. Därefter tillgodoser man basfunktioner i hemmet och hjälpmedel 

för vardagsfunktioner i närområdet. Först senare kan hjälpmedel för 

fritidssysselsättning förskrivas, vilket Region Stockholm i dagsläget inte styrker. 

Lagstadgade samhällsskyldigheter 

Lagstadgade samhällsskyldigheter står över behovstrapporna. Grundläggande 

behov som krävs för att varje individ ska klara sina samhällskyldigheter enligt 

svensk lagstiftning – exempelvis allmän skolplikt, vittnesplikt eller skyldighet 

enligt smittskyddslagen – kan inte prioriteras bort utan måste alltid bli 

tillgodosedda.” 

Statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation 

Regionerna får statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation. Syftet med 

statsbidraget är att stimulera regionerna att tillhandahålla utrustning för elektronisk 

kommunikation till döva eller gravt hörselskadade personer och personer med 

dövblindhet, talskada eller språkstörning. Det framgår av förordning 2014:298. 

Avsikten är inte att statsbidraget ska tillgodose behovet av elektronisk 

kommunikation för t.ex. personer med intellektuell funktionsnedsättning.  

Regelverket om elektronisk kommunikation har hittills, ur konsumentperspektivet, 

handlat om tillgång till internet och telefoni. Därför bedömer PTS att de målgrupper 

som beskrivs i statsbidragets syfte är de som har behov av hjälpmedel för telefoni. 

I och med att den nya lagen om elektronisk kommunikation utvidgas till att omfatta 

interpersonell kommunikation bedömer PTS att det kan finnas anledning för 

regeringen att se över och uppdatera förordningen 2014:298 om statsbidrag till 

utrustning för elektronisk kommunikation. Detta för att säkerställa att statsbidraget på 

bästa sätt bidrar till kodex genomförande i Sverige. 
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Synpunkter på förskrivning av en e-posttjänst som hjälpmedel 

Fördelarna med förskrivning är att produkter som förskrivs provas ut individuellt. Det 

finns rutiner för att det blir bra produkter, produkterna utvärderas och följs upp och 

det finns ett stöd runt produkterna i form av utbildning och hjälp för den som 

använder hjälpmedlet.  

Flera intervjupersoner i denna studie uttrycker dock en tveksamhet när det gäller 

förskrivning av e-post som hjälpmedel. Att få en tjänst eller produkt godkänd för 

förskrivning uppfattas som en snårig väg. Till att börja med är det inte möjligt att få 

beslut om att en viss typ av hjälpmedel ska kunna förskrivas i hela Sverige, beslutet 

ligger hos varje region och kommun. Dessutom är kognitiva hjälpmedel ett delat 

ansvar för regioner och kommuner. Inom region Skåne skiljer det sig till exempel från 

kommun till kommun vilka hjälpmedel som det finns tillgång till. I och med att det är 

ett delat ansvar så är det många beslutandenivåer. Vilken organisation som beslutar 

regleras i avtal mellan regioner och kommuner. Det kan vara enskilda kommuner som 

beslutar. Detta kräver att produkten presenteras för alla som fattar beslut om inköp 

av hjälpmedel. I praktiken kan sortimentet förskrivningsbara hjälpmedel skilja sig åt 

relativt mycket runtom i Sverige. Även om det inte är omöjligt är det inte en lätt väg. 

Upphandling av hjälpmedel görs ofta i regionala samarbeten men inte på nationell 

nivå. Det kräver i sin tur att den som vill sälja hjälpmedel för förskrivning i Sverige 

behöver delta i ett antal olika upphandlingar, där varje upphandling kan skilja sig åt i 

kravställning och utformning, vilket i sin tur ökar komplexiteten och overhead-

kostnaderna för hjälpmedelsleverantören. 

Men det finns fler nackdelar med förskrivning. I och med att produkter förskrivs 

innebär det med automatik att gruppen som får tillgång till produkten blir mer 

begränsad, dels för att det är en förskriven produkt dels för att det är skillnader 

mellan olika delar av landet. I och med att det är skillnad mellan regioner och 

kommuner så blir det ojämlikt beroende på var man bor. Det finns dessutom ett 

rättviseperspektiv innebärande att alla som vill ha tillgång till e-post inte kan få det. 

Man måste vara inne i sjukvården för att få tillgång till förskrivna produkter. Det 

kommer dessutom att ta tid innan produkten kan användas eftersom den ska 

passera igenom alla stegen. Det är mycket bestämmelser, det kostar med tillstånd, 

klassifikationer och riskanalyser. 

Slutsats 

Förskrivning av e-post som hjälpmedel är troligen inte en framkomlig väg. 

Nackdelarna med förskrivning är flera: 

• Det är en komplicerad, tidsmässigt utdragen och kostsam process. 
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• Hjälpmedel behovsprövas vilket gör att alla som vill inte kan få produkter 

förskrivna - e-postverktyget blir därmed inte tillgängligt för alla 

• Reglerna för förskrivning av hjälpmedel skiljer sig åt beroende på var man bor 

- e-postverktyget blir därmed inte tillgängligt i hela landet. 

PTS-upphandling av e-post som tjänst 

Som framgår i inledningen av denna rapport har PTS enligt regleringsbrevet möjlighet 

att finansiera ”Posttjänster och elektroniska kommunikationstjänster som bedöms 

vara av särskild vikt för personer med funktionsnedsättning och personer med 

speciella behov.” 

I och med nya lagen om elektronisk kommunikation, LEK, blir e-posttjänster 

elektroniska kommunikationstjänster. Detta innebär dock inte att PTS måste 

tillhandahålla inkluderande e-posttjänster.  

Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst ska 

enligt 7 kap. 37 § nya LEK ta hänsyn till de behov som slutanvändare med 

funktionsnedsättning har av att  

1. få tillgång till elektroniska kommunikationstjänster, inklusive tillhörande 

avtalsinformation, i samma utsträckning som flertalet slutanvändare, och  

2. kunna dra nytta av ett utbud av företag och tjänster som är likvärdigt med det 

som flertalet slutanvändare har tillgång till. PTS kan genom finansiering bidra till 

att likvärdighet uppnås.  

Samtidigt bör inte PTS tillhandahålla en tjänst som kan konkurrera med andra tjänster 

på marknaden. En risk om PTS tillhandahåller en tillgänglig e-posttjänst är att 

myndigheten tar bort eventuella incitament för marknaden att utveckla motsvarande 

tjänst. PTS kan däremot stimulera utveckling av en tjänst som tillhandahålls av den 

privata marknaden. Om denna tjänst blir framgångsrik kan en effekt bli att fler aktörer 

utvecklar snarlika konkurrerande lösningar. 

Det statliga anslag som PTS använder för att bl.a. upphandla post- och 

telefonitjänster för personer med funktionsnedsättning, finansiera innovationsprojekt 

för tillgänglighet och användbarhet är begränsat och kostnadsuppräknas inte. 

Kostnaderna för PTS upphandlade tjänster är stigande och myndigheten ser inte att 

de kommer att minska de närmsta åren. Att PTS skulle säkerställa en e-posttjänst 

genom upphandling får ses som ett sista tänkbart alternativ om andra vägar inte 

bedöms framkomliga.  

För att besvara frågan om PTS ska upphandla och tillhandahålla tillgänglig e-post 

som tjänst behöver PTS besvara två frågor: 
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• Är det troligt att tillgänglig e-post kommer att utvecklas på marknaden? 

• Finns det förutsättningar för att ett PTS-finansierat utvecklingsprojekt 

kommer att resultera i att det utvecklas tillgänglig e-post som kommer att 

överleva på lång sikt? 

Om svaret på båda dessa frågor är otvetydigt nej bör PTS utreda frågan om 

upphandling av e-post som en PTS-finansierad tjänst vidare. 

Innovationsupphandling 

Ett sätt att genomföra upphandling av tillgänglig e-post är att genomföra en 

innovationsupphandling. Tanken med innovationsupphandling är att genom att 

offentliga organisationer köper, inför och använder innovativa lösningar så kan bättre 

tjänster, samhällsservice och högre nytta erbjudas medborgarna. Detta beskrivs 

närmare på Upphandlingsmyndighetens webbplats16. 

Avsikten med innovation i upphandling är att öppna upp och efterfråga marknadens 

förslag på lösningar på verksamhetens behov. Det kan handla om en ny vara, tjänst 

eller process, nya sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller 

externa relationer. Det kan också handla om när en produkt eller tjänst blir 

branschöverskridande. 

Den nationella upphandlingsstrategins femte mål beskriver bland annat 

målsättningarna för innovation i upphandling. 

”5. En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa 

lösningar 

Det är avgörande för samhällets utveckling att verksamhetens 

innovationspotential frigörs och tillvaratas genom offentlig upphandling. En 

nyckel till att säkerställa ett bra resultat i upphandlingar är att involvera 

potentiella leverantörer, branschorganisationer, experter, brukare och andra 

aktörer i god tid innan kraven i upphandlingen utformas. Därför måste 

upphandlande organisationer göra innovationsupphandling till en del av 

verksamhetsutvecklingen. Det innebär bland annat att ställa krav på funktion, i 

stället för specifika krav, för att stimulera leverantörernas kreativitet och 

innovationsförmåga. Därigenom ökar inflödet av nya framtidssäkra lösningar i 

offentlig verksamhet.” 

 

                                                        
16 Innovation i upphandling. Upphandlingsmyndigheten. - 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/innovation-i-upphandling/   

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/innovation-i-upphandling/
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Vad är innovationsupphandling?  

Ordet innovation i innovationsupphandling syftar inte på att en innovation 

upphandlas. Det handlar om avsikten: att en upphandlande organisation i sin 

upphandlingsprocess främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya 

lösningar.  

När bör innovationsupphandling användas?  

Innovationsupphandling kan användas när en upphandlande organisation har ett 

behov som inte kan lösas av marknaden, utan det krävs utveckling och kanske till 

och med forskning, för att leverantörerna ska ta fram en ny vara eller tjänst. Det kan 

också handla om situationer som kan mötas av marknaden, men där den 

upphandlande organisationen och leverantörer har idéer om förbättringar som kan 

leda till utvecklade lösningar. 

Hur gör man en innovationsupphandling?  

En innovationsupphandling tar ofta mer tid och kräver mer resurser än en 

upphandling där det redan finns färdiga lösningar på marknaden. Det som är 

utmärkande för en upphandling av en ny lösning är att det behövs ett gediget 

förarbete inför själva upphandlingen, vilket kan kräva mer tid av fler medarbetare och 

dessutom behöver man ibland köpa in extern kompetens som stöd. 

För att kunna upphandla en ny lösning är det grundläggande att ställa funktionskrav i 

upphandlingen. Det handlar om att ställa krav på vad som ska uppnås, och inte hur. 

Det gör att leverantörerna kan lämna förslag på olika lösningar för de behov och 

utmaningar som den upphandlande organisationen har. 

Synpunkter på innovationsupphandling 

Utvecklingen av tillgänglig e-post stämmer i hög grad in på modellen 

innovationsupphandling. Tillgänglig e-post är helt uppenbart något som inte löses av 

marknaden och det krävs utveckling. 

Innovationsupphandling passar om PTS har för avsikt att själv tillhandahålla tjänsten.  

Mot bakgrund av att PTS bedömer att myndigheten enbart bör upphandla e-post 

som tjänst om det saknas andra framkomliga vägar är innovationsupphandling inte 

ett förstahandsalternativ. 

Slutsats 

• Vi har redan tidigare konstaterat att det sannolikt inte kommer att utvecklas 

en tillräckligt tillgänglig e-post på marknaden, utan stimulans.  



2022-06-01 Utredning om tillgänglig e-post   49 

Post- och telestyrelsen 

• PTS bör inte finansiera en tillgänglig e-posttjänst genom upphandling innan 

andra möjligheter att stimulera marknaden är uttömda.  

• Om PTS, efter att ha prövat andra möjligheter, landar i att det behövs en 

upphandling av tillgänglig e-posttjänst blir det med största sannolikhet en 

innovationsupphandling eftersom det idag saknas tillgängliga e-postverktyg. 

 

PTS stödfinansiering av utvecklingsprojekt av tillgänglig e-post för 
konsumentmarknaden 

PTS har möjlighet att finansiera utvecklingen av tillgänglig e-post genom 

utvecklingsprojekt. Det finns stöd för detta i PTS instruktion och regleringsbrev. 

Av PTS instruktion framgår följande: 

Myndigheten får genom upphandling eller stöd av mindre betydelse enligt 

kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om 

tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som 

tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse finansiera 

1. utvecklingsprojekt, 

2. andra insatser för ökad tillgänglighet, användbarhet och mångfald inom it 

och elektronisk kommunikation, och 

3. elektroniska tjänster för personer med funktionsnedsättning och 

personer med speciella behov. 

PTS får använda ett särskilt budgetanslag för ersättning för särskilda tjänster för 

personer med funktionsnedsättning. Med det anslaget har PTS möjlighet att 

finansiera utvecklingsprojekt, inklusive innovationstävlingar samt andra insatser för 

ökad tillgänglighet och användbarhet inom it och elektronisk kommunikation samt 

elektroniska tjänster. 

PTS innovationstävling 

PTS genomför sedan drygt tio år en innovationstävling. Tävlingen har genomförts vid 

17 tillfällen. Totalt har innovationstävlingen finansierat 181 projekt till ett belopp av 264 

miljoner kronor. Varje tävling har haft ett specifikt tema.  

Den senaste tävlingens tema var Betaltjänster för alla. Andra teman har varit 

Arbetsmarknad för alla och Förenkla för föräldrar med funktionsnedsättning. 

Syftet med innovationstävlingen är att förverkliga utmärkande idéer som förbättrar 

vardagen för ett flertal individer. 
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Det är fullt tänkbart att utvecklandet av tillgänglig e-post skulle kunna ingå i 

innovationstävlingen. Om detta skulle vara ett eget tema eller om det skulle ingå i ett 

vidare tema behöver i så fall analyseras närmare.  

Synpunkter på tillgänglig e-post inom ramen för PTS innovationstävling 

Temana i innovationstävlingen har ofta varit breda. Förutom de som nämnts ovan 

finns teman som Konverserande gränssnitt för alla, Från utanför till internet, Smartare 

e-handel och Från studier till arbete. Sett ur det perspektivet skulle ett tema som 

fokuserar på en specifik kommunikationskanal som e-post avvika. Men det är en fullt 

möjlig väg.  

Till detta kommer att genomförandet av en innovationstävling är ett omfattande 

arbete. Ett fokus på ett smalt tema och sannolikt en relativt begränsad total 

prissumma ska ställas mot denna arbetsinsats. 

Tillgänglig e-post skulle också kunna ingå i bredare teman som täcker in 

kommunikation i ett vidare perspektiv, t.ex. där fokus ligger på enklare 

kommunikation som inkluderar alla. I ett sådant tema skulle PTS kunna ge exempel 

på olika områden inom ramen för temat. Där skulle tillgänglig e-post kunna vara ett 

sådant exempel. En sådan lösning behöver emellertid inte innebära att det lämnas in 

några tävlingsbidrag som omfattar tillgänglig e-post eftersom deltagarna väljer 

projekt helt och hållet på egen hand. 

En möjlig variant är att öppna för två deltävlingar inom ramen för en utlysning, dvs. ett 

huvudtema för tävlingen och en deltävling som handlar specifikt om tillgänglig e-post. 

En fördel är om det finns en ämnesmässig koppling mellan dessa. 

PTS är medveten om det faktum att det krävs mer än incitament för att utveckla ett 

e-postverktyg. Vi har tidigare konstaterat att det saknas marknadsförutsättningar för 

att en aktör ska utveckla tillgänglig e-post. Det finns alltså även en osäkerhet 

beträffande lönsamheten i att erbjuda tjänsten. En fördel med att finansiera 

utvecklingen av tillgänglig e-post inom ramen för en innovationstävling är att PTS i 

utvärderingen även bedömer vilka förutsättningar olika sökanden har att nå och 

finnas kvar på marknaden. Inom ramen för innovationstävlingen kan PTS alltså öppna 

för aktörer att utveckla både e-postverktyget och bärkraftiga affärsmodeller. PTS 

bedömer att detta trots viss osäkerhet är en väg väl värd att pröva. 

Oavsett om det vinnande bidraget innebär utveckling av en e-postklient eller en e-

posttjänst med tillhörande klient så bör ett kriterium för det vinnande projektet vara 

att klienten ska vara interoperabel med andra e-posttjänster på marknaden.  

Samtidigt bedömer PTS att myndigheten inte får finansiera kontinuerlig drift av en e-

posttjänst utan att upphandla.  
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Slutsats 

• PTS bedömning är att det finns förutsättningar för att det ska kunna 

utvecklas en tillgänglig e-post-lösning inklusive en bärande affärsmodell för 

varaktigt tillhandahållande inom ramen för PTS innovationstävling. 

Utlysningen av tillgänglig e-post skulle kunna genomföras som en deltävling 

inom ramen för en temabaserad tävling.  

Sammanfattande slutsats av vägvalen hjälpmedel, upphandlad 
tjänst eller konsumenttjänst 

Av de möjliga vägvalen att tillgänglig e-post utvecklas och erbjuds 

- som ett hjälpmedel,  

- som en PTS-upphandlad tjänst eller  

- som en tjänst som tillhandahålls på marknaden genom stöd från PTS 

gör PTS bedömningen att det i nuläget är lämpligast att gå vidare med den 

sistnämnda. 
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Slutsatser och rekommendation 

I avsnittet sammanfattas slutsatserna för de vägar för utveckling respektive 

tillhandahållande av tillgänglig e-post som belysts i denna rapport samt vilken eller 

vilka som kan uteslutas respektive rekommenderas. I bilden nedan illustreras möjliga 

vägar. 

 

 
Bild 4. Möjliga vägar för utveckling och tillhandahållande av tillgänglig e-post. 

Utveckling av tillgänglig e-post  

Privat aktör utvecklar  

Baserat på vad som framkommit i denna rapport bedömer PTS det som osannolikt 

att tillgänglig e-post kommer att utvecklas på marknaden av en privat aktör utan 

stöd. 

PTS Utvecklingsprojekt/Innovationstävling 

PTS bedömning är att det finns förutsättningar för att ett tillgängligt e-postverktyg 

ska kunna utvecklas inom ramen för PTS innovationstävling. Utlysningen av tillgänglig 
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e-post skulle då kunna genomföras som en deltävling i kombination med 

temabaserad tävling. 

PTS innovationsupphandling 

PTS innovationsupphandling är en mindre lämplig väg om det finns förutsättning att 

det kan utvecklas en livskraftig lösning med tillgänglig e-post med hjälp av PTS-

finansiering genom PTS utvecklingsprojekt/innovationstävling. PTS vill först pröva 

möjligheten att hitta en marknadslösning. 

Tillhandahållande av tillgänglig e-post 

Privat aktör tillhandahåller på marknaden. 

Det är fullt möjligt att en privat aktör tillhandahåller tillgänglig e-post på marknaden 

om PTS finansierar utvecklingen inom ramen för en innovationstävling. Inom ramen 

för tävlingen ingår att utveckla affärsmodellen för projekten.  

Privat aktör tillhandahåller genom förskrivning som hjälpmedel. 

Att tillhandahålla tillgänglig e-post genom förskrivning som hjälpmedel är inte en 

framkomlig väg att garantera likvärdig tillgång för alla över hela landet.  

PTS tillhandahåller genom upphandling 

PTS bedömer att en upphandling av tillgänglig e-post är mindre lämplig än att 

stimulera marknaden att utveckla en tjänst. Dock, om innovationstävlingen inte ger 

önskvärt resultat skulle upphandling kunna vara en väg framåt.  

Slutsats för tillgänglig e-post 

• Rapportens slutsats och rekommendation framgår av bilden nedan, nämligen 

att tillgänglig e-post utvecklas inom ramen för PTS innovationstävling och 

tillhandahålls av en eller flera privata aktörer. 
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Bild 5. Slutsats och rekommendation avseende väg för utveckling och tillhandahållande av 

tillgänglig e-post. 

Slutsats för PTS främjande arbete avseende elektronisk 
kommunikation 

I samband med att frågan om tillgänglig e-post har utretts har PTS uppmärksammat 

två närliggande frågeställningar där ett agerande från PTS är angeläget men där 

frågorna inte ligger inom ramen för denna utredning. 

I utredningen identifieras e-post som en flaskhals för att få tillgång till många andra 

digitala tjänster. Det finns andra sätt att ange sina kontaktuppgifter för att registrera 

sig till olika tjänster, t.ex. mobiltelefonnummer. PTS rekommenderar därför att såväl 

offentliga som privata leverantörer av e-tjänster och digitala tjänster ser till att 

användare kan registrera sig på alternativa sätt. PTS bör följa utvecklingen och 

fortsätta fördjupa förståelsen för andra tjänster. 

I anslutning till utredningen har PTS vidare gjort bedömningen att det kan finnas 

anledning för regeringen att se över och uppdatera förordningen 2014:298 om 

statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation. Behovet av översyn är en 

konsekvens av att den nya lagen om elektronisk kommunikation utvidgas till att 

omfatta interpersonell kommunikation. Översynen kan säkerställa att statsbidraget på 

bästa sätt bidrar till kodex genomförande i Sverige. 
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Bilaga 1 – Befintliga tillgängliga e-
postverktyg 

Grid 3 och Communicator 5 

Det finns två så kallade AKK-program (Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation) där e-post ingår som en funktion, nämligen Grid 3 och 

Communicator 5. Dessa finns tillgängliga som hjälpmedel hos regioner och 

kommuner via förskrivning, men det finns även möjlighet att köpa produkterna som 

privatperson direkt från företagen. 

Grid 3 

Grid 3 innehåller funktioner och verktyg som gör det möjligt att skapa anpassningar, 

skicka och ta emot e-post, kontrollera datorn och styra omgivningen. Appar i Grid 3 

möjliggör användning av Internet, sociala medier m.m. Grid 3 har utvecklats för att 

kunna styras med alla manövermetoder och alla alternativa inmatningsenheter, som 

olika pekdon, pekskärmar, ögonstyrning och kontakter. Grid 3 finns till 

samtalsapparater och datorer med Windows som operativsystem. Det finns även 

som app till iPad och iPad mini och heter då Grid for iPad. 

Grid 3 har stöd för alla ögonsstyrningar på marknaden. Detta gäller dock inte för 

appen. 

Grid 3 finns tillgängligt som hjälpmedel via förskrivning. Det är också möjligt att köpa 

produkten direkt från leverantören till en kostnad av 8 800 kronor exklusive moms. 

Startsida 

Grid 3 är ett kommunikationsprogram med färdigt innehåll som kan anpassas. Det 

finns  

• kommunikationsanpassningar med symboler 

• anpassningar som har med text att göra för personer som hanterar text 

• anpassningar för att styra datorn i windowsmiljö 

• anpassade appar för olika tjänster som Youtube, Spotify, WhatsApp m.m.  

• anpassningar för personer som använder symboler för att tala och skriva. 
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Bild 6. Startmenyn med olika val av funktioner i Grid 3. 

Symbolkommunikation 

I symbolkommunikationen finns flera olika nivåer med olika stor mängd symboler.  

Symbol Talker A är avsedd för den som börjar med alternativ kommunikation. Orden 

är organiserade efter kategorier/ämnen. På varje sida kan man bygga enkla meningar 

med en eller två val. 

 
Bild 7. Symbol Talker A i Grid 3. 

Symbol Talker B bygger på språk och inlärda färdigheter och erbjuder ordförråd för 

att bygga meningar med upp till tre val. 

Symbol Talker C ger en övergång för personer som framgångsrikt har kommunicerat 

med en ämnesbaserad vokabulär och är redo för att använda mer språkverktyg för 

att säga mer. Kärnordförråd är de ord vi använder mest. I Symbol Talker C kan man få 

tillgång till vokabulär på varje ämnessida, vilket ger möjlighet att skapa ett mycket 

bredare utbud av meningar. 
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Bild 8. Symbol Talker C i Grid 3. 

Symbol Talker D har kärnordförrådet redan på startsidan. Detta innebär att man kan 

skapa meningar snabbt och man behöver bara gå till ämnessidorna för att hitta 

mindre vanliga ord. Grammatikverktyget i Grid 3 hjälper till att skapa grammatiskt 

riktiga meningar med färre val. 

 
Bild 9. Symbol Talker D i Grid 3. 

Textkommunikation 

Fast Talker 3 är en kommunikationsanpassning för personer som hanterar text. Med 

Fast Talker, finns möjlighet att skriva/tala, ansluta en mobiltelefon för att ringa och 

skicka SMS, skicka e-post m.m. 
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Bild 10. Meny i Grid 3:s Fast Talker. 

Kärnvokabulär 

I Grid 3:s symbolkommunikation finns en kärnvokabulär, Super Core. Den innehåller 

ett stort ordförråd indelat i kärnord och ord utifrån olika kategorier och aktiviteter. 

Syftet med kärnvokabulär är att ge enkel tillgång till en stor del av språket hela tiden. 

Kärnvokabulären motsvarar 80 procent av det språk man använder när man talar. 

 
Bild 11. Kärnvokabulär i Grid 3. 

E-post 

I Grid 3 finns också möjlighet att skicka e-post med symboler. För att skriva och 

skicka e-post följer man några steg. 

E-postmeddelandet kan skrivas med symboler i kärnvokabuläret. När meddelandet är 

färdigformulerat klickar man på trollstaven längst upp i det vänstra hörnet (se 

markering med röd ring i bild nedan) för att komma vidare till nästa steg. 
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Bild 12. Steg 1 vid skapande av e-postmeddelande i Grid 3. 

Då man klickat på trollstaven kommer nästa menyval. För att ta sig vidare till nästa 

steg väljer man dela i menyraden näst längst till höger (se markering med röd ring i 

bild nedan).  

 
Bild 13. Steg 2 vid skapande av e-postmeddelande i Grid 3. 

Vid nästa menyval efter att man klickat på dela väljer man vad man ska göra med 

meddelandet: skicka som mejl, skicka som SMS eller spara som anteckning (se 

markering med röd ring i bild nedan). 
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Bild 14. Steg 3 vid skapande av e-postmeddelande i Grid 3.  

Efter att man klickat på skicka som mejl kommer man till det sista steget där man 

först väljer mottagare för e-postmeddelandet och sedan väljer skicka (se 

markeringar med röd ring i bild nedan). 

 
Bild 15. Steg 4 vid skapande av e-postmeddelande i Grid 3. 

Användarens e-postmeddelande skickas endast iväg med text och alltså inte med 

text och symboler. En mottagare av meddelandet som har Grid 3 med symboler 

aktiverat får upp meddelandet med text och symboler. En mottagare som inte har 

Grid 3 får endast upp text.  

Om en mottagare som inte har Grid 3 vill svara på e-postmeddelandet går det 

alldeles utmärkt. När den ursprungliga användaren öppnar meddelandet kommer det 

upp med både symboler och text. 

Det är även möjligt att skicka bilder med e-postmeddelandet, men däremot inte 

ljudfiler och film. 
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Communicator 5 

Communicator 5 är ett AKK-program för kommunikation för personer med olika typer 

av språknedsättningar. Det omvandlar text och symboler till tal. Det kan användas 

med en rad olika åtkomstmetoder som bland annat ögonstyrning och touch. Det ger 

tillgång till Windows, e-post och ger möjlighet till kontroll i hemmiljön. Användaren kan 

dessutom nå Facebook, Netflix, TikTok, Twitch och WhatsApp via Accessible Apps.  

Communicator 5 finns tillgängligt som hjälpmedel via förskrivning. Det är också 

möjligt att köpa produkten direkt från leverantören till en kostnad av 6 490 kronor 

exklusive moms. 

Startsida 

På Communicator 5:s startsida finns vad som kallas paneler för åtkomst av olika 

funktioner.  

 
Bild 16. Startsidan med paneler i Communicator 5 

Startsidan med paneler kan anpassas individuellt efter behov och önskemål. Det finns 

tre kategorier av paneler: 

• Nybörjarkommunikation – för nya användare. 

• Symbolkommunikation – för de som använder sig av symboler. 

• Textkommunikation – för tangentbaserad kommunikation. 
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Bild 17. Tre kategorier av paneler i Communicator 5 

Symbolkommunikation 

Inom kategorin symbolkommunikation finns paneler för kommunikation, spel och 

verktyg. 

 
Bild 18. Paneler i kategorin symbolkommunikation i Communicator 5 

Textkommunikation 

När det gäller textkommunikation finns möjlighet att välja mellan olika storlek på 

tangentborden beroende på önskemål. 
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Bild 19. Tangentbord i textkommunikation i Communicator 5 

Kärnvokabulär 

Snap Core First är en symbolbaserad kommunikationsapp skapad för AKK. I Snap 

Core First finns en färdig vokabulär, vilket innebär att man kan börja kommunicera 

direkt. Här finns basord, kategorier, snabbord, ämnen, beteendestöd, tangentbord 

och panel för att styra omgivningen 

 
Bild 20. Vy med basord i Snap Core First 

I Snap Core First är det möjligt att anpassa rutnätsstorleken så att antalet symboler 

blir fler eller färre. Det skapar möjlighet att anpassa utseende och innehåll efter 

önskemål. 
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Bild 21. Rutnät I olika storlek 

Accessible Apps 

Accessible Apps gör det möjligt att använda de ledande webbapparna och 

kontrollera dem på eget sätt, använda sociala medier, streama musik och film m.m. 

 
Bild 22. Communicator 5 Accessible Apps 

E-post 

I Communicator 5 är det även möjligt att skicka e-post. Där går det dock i dagsläget 

inte att kommunicera fullt ut med symboler. Om man är symbolanvändare och vill 

skicka mejl man byggt med symboler som text via Outlook så går det att göra i TD 

Snap. Men symbolerna följer inte med, utan det är endast texten på symbolerna som 

gör det. Om mottagaren är läskunnig så är det inga problem, men är mottagaren 

också beroende av symboler fungerar det inte. Dock ligger det i utvecklingsplanen 

att utveckla en symbol till symbol-e-post. 
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Bild 23. Startsidan med paneler i Communicator 5 

 
Bild 24. E-post I Communicator 5  

Slutsats 

• Såväl Grid 3 som Communicator 5 har tillgång till e-post i sina verktyg. 

Däremot är det inte möjligt att få tillgång till denna e-post utan att man har 

tillgång till hela AKK-programmen. Dessutom uppfyller inte deras e-

postverktyg fullt ut de krav om ställs på ett e-postverktyg enligt Begripsam 

förstudie. 
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