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Sammanfattning 

I den här studien har tillgängligheten i sex smarta mobiler undersökts. Resultatet bygger på 

närmre 100 användartester, där med personer med funktionsnedsättning samt äldre personer 

har testat att genomföra förutbestämda moment. Referenstester har också genomförts med 

personer utan påvisad funktionsnedsättning. Studien visar att alla utvärderade telefoner har 

tillgänglighetsbrister, både vad gäller deras fysiska egenskaper samt operativsystemens 

menyuppbyggnad.  Det finns också förbättringspotential för informationen om användningen 

av produkten. 

En viktig aspekt som påverkar hur tillgängligheten upplevs är användarens tidigare vana av att 

använda smarta mobiler. Vana användare har enklare att använda nya telefoner med andra 

gränssnitt. För personer med mindre vana av att använda smarta mobiler visar det sig att vissa 

faktorer gör det enklare att börja använda en telefon. Placering av knappar samt användning 

av text istället för symboler, eller text i kombination med symboler, är faktorer som 

underlättar användningen för en nybörjare. Det finns dock telefoner i studien som är svåra att 

använda för alla testpersoner, oberoende av deras tidigare vana av att använda 

smarttelefoner.  

Många användare är beroende av att telefonen har inbyggda hjälpmedel som exempelvis stor 

text eller hög kontrast. Det har visat sig att dessa inställningar är svåra att hitta då de ofta är 

placerade flera steg in i inställningsmenyn samt att det är svårt att förstå vad de olika 

hjälpmedlen innebär. För att öka telefonernas tillgänglighet måste användaren enkelt kunna 

hitta dessa inställningar och de bör därför vara placerade i första nivån av inställningsmenyn. 

Även instruktioner tillhörande olika hjälpmedel kan förbättras väsentligt.  

När testpersonerna får betygsätta tillgängligheten delar de två dyraste telefonerna 

topplaceringen med den billigaste telefonen i studien. Detta tyder på att tillgängligheten inte 

nödvändigtvis är bättre i dyrare telefoner. Den upplevda tillgängligheten skiljer sig dock 

mellan olika målgrupper beroende på deras individuella behov och förutsättningar. Vissa 

hjälpmedel upplevs fortfarande vara bättre på dyrare telefoner, exempelvis skärmläsare, 

vilket innebär att målgrupper som är i behov av skärmläsare kan tvingas välja dyrare telefoner.  

Stelacon har utvärderat följande sex smarttelefoner av olika märken och operativsystem: 

 Huawei Y6 Pro 

 Microsoft Lumia 950 

 Doro Liberto 825 

 Sony Xperia Z5 

 Samsung Galaxy s7 

 Apple iPhone 6s 
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund  

Smarta mobiler kan spåras tillbaka till mitten av 1990-talet, då handdatorer kombinerades 

med mobiltelefoner. Däremot var det inte förrän telefoner med 3G-uppkoppling lanserades i 

början av sekelskiftet som smarta mobiler fick en utbredd spridning bland användare. När 

Apple lanserade enheten iPhone år 2007 så förvandlades smarttelefonen till den form som vi 

känner till idag; en enhet med stor multi-touch-pekskärm, tredjepartsapplikationer samt ett 

litet antal fysiska knappar.  

Myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga 

tjänster inom elektronisk kommunikation finns tillgängliga för alla människor i Sverige, oavsett 

funktionsnedsättning. EU-tillgänglighetsdirektivet COM (2015) 615 är ett förslag som innebär 

att bland annat telefoners användargränssnitt måste utformas utifrån olika tillgänglighetskrav. 

Tillgänglighetskraven innebär att: 

 det ska finnas tydlig information om användning av produkten,  

 produktens funktionalitet ska tillgodose behoven hos personer med 

funktionsnedsättning, 

 produktens gränssnitt ska vara utformat på ett tillgängligt sätt. 

Utifrån dessa tillgänglighetskrav har Stelacon, på uppdrag från PTS, utvärderat ett urval av 

smarta mobiler av olika märken och operativsystem samt i olika prisklasser. 

1.2. Studiens tillvägagångsätt  

Stelacon har genomfört en förstudie som har innefattat en analys av marknaden för smarta 

mobiler samt djupintervjuer med intresseorganisationer och förbund. Förstudiens syfte var att 

ta reda på vilka smarta mobiler som var relevanta att utvärdera i studien, samt vilken metod 

som var lämplig att använda.  

Med förstudien, och tidigare erfarenheter, som grund valde Stelacon användartester som 

metod för att utvärdera hur tillgängliga och användbara smarta mobiler är. Användartester är 

en kvalitativ metod som syftar till att utvärdera användbarheten på exempelvis tjänster eller 

produkter som smarta mobiler för att ge en djupare förståelse för hur något bör utvecklas 

eller förtydligas.  

Användartesterna genomfördes huvudsakligen i Stelacons lokaler där en testperson fick träffa 

en testledare från Stelacon. Studien kompletterades även med hemtester för att ge 

testpersonen möjlighet observera aspekter som endast framträder under mer omfattande 

användande av en smarttelefon. Läs mer om utvärderingsmomenten i avsnitt 2.2. 

1.3. Målgrupp 

Studiens målgrupp är personer med funktionsnedsättning och äldre. Testpersonerna har bland 

annat rekryterats via det breda kontaktnät som Stelacon upparbetat i tidigare studier. Nedan 

presenteras de målgrupper som deltagit i studiens användartester. Inom parantes visas 

åldersspann för testpersonerna i respektive målgrupp. Spridningen mellan män och kvinnor 

var 35 % män och 65 % kvinnor.  

 Personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter (21-81 år) 

 Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (30-56 år)  

 Personer med förvärvad hjärnskada (21-52 år) 
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 Personer som är blinda eller synsvaga (27-80 år) 

 Personer som är döva eller hörselskadade (30-77 år) 

 Personer med nedsatt handfunktion (69-87 år) 

 Personer äldre än 75 år (76-87 år) 

 Personer utan påvisad funktionsnedsättning – referensgrupp (29-58 år)    

Referensgruppen genomförde samma användartest som övriga testpersoner. Syftet med 

referensgruppen är att ge en referenspunkt för att säkerställa om resultaten från de övriga 

testerna beror på respektive funktionsnedsättning eller om det är något som alla användare 

upplever. 

1.4. Urval av smarta mobiler  

Till skillnad från resten av världen, där Androidbaserade enheter är marknadsledande, är iOS 

(Apple) ledande bland smarta mobiler i Sverige. Androidbaserade enheters popularitet ökar 

dock även i Sverige. Microsofts operativsystem Windows ligger däremot långt efter iOS och 

Android när det kommer till marknadsandelar.  

I Tabell 1 nedan anges de smarta mobiler som har utvärderats i studien. Urvalet har gjorts 

med hänsyn till operativsystem, prisklass, marknadsandel och inträdesdatum på marknaden. 

Av de totalt sex smarta mobiler som ingår i studien så har en telefon operativsystemet iOS, 

fyra telefoner har operativsystemet Android, och en har operativsystemet Windows, detta 

enligt PTS önskemål. Samtliga utvalda modeller av smarta mobiler testades av samtliga 

målgrupper. 

Tabell 1: Sex smarta mobiler utvärderades i studien. 

 Modell Operativsystem Prisklass 

1 Huawei Y6 Pro Android 1000-2000 kr 

2 Doro Liberto 825 Android 2000-2999 kr 

3 Microsoft Lumia 950 Windows 3000-3999 kr 

4 Sony Xperia Z5 Android 4000-4999 kr 

5 Samsung Galaxy s7  Android >5000 kr 

6 Apple iPhone 6s iOS >5000kr 

 

• Huawei Y6 Pro är den billigaste smarttelefonen i urvalet. Telefonen valdes då det är en 

någorlunda ny Androidmodell som ligger högt upp på listor över toppsäljande smarta 

mobiler i prisklassen.  

• Doro Liberto 825 är en Androidenhet som valdes med avseende på att telefonen är 

specifikt utvecklad för äldre personer. Målbilden med Doro har varit att skapa en 

lättanvänd smarttelefon. Doros smarta mobiler kostar ca 2-3000 kronor.  

• Microsoft Lumia 950 valdes med avseende på dess operativsystem (Windows) och 

popularitet mellan de olika Windowsmodellerna. Modellen kostar strax under 4000 kronor.  

• Sony Xperia Z5 valdes inledningsvis med avseende popularitet bland Androideneheter. Då 

Sony är en populär enhet valdes sedan modellen Xperia Z5 baserat på popularitet mellan 

Sonytelefoner.  

• Samsung Galaxy s7 valdes med avseende på popularitet, denna telefon är 

marknadsledande tillsammans med Apple iPhone.  

• Apple iPhone 6s valdes med avseende på popularitet, denna telefon är marknadsledande 

tillsammans med Samsung Galaxy.  
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1.5. Tillgänglighetsinställningar i olika operativsystem 

För att anpassa smarta mobilerna efter olika behov finns det möjlighet att göra 

tillgänglighetsinställningar i de olika enheterna. De inbyggda inställningsmöjligheterna är 

kostnadsfria och skiljer sig mellan olika operativsystem. Nedan redogörs för vilka 

tillgänglighetsinställningar som finns för iOS, Android och Windows.  

1.5.1. Tillgänglighetsdirektivet COM (2015) 615 

Det föreslagna EU-tillgänglighetsdirektivet COM (2015) 615 innebär att telefonitjänster 

utformas och tillverkas utifrån olika tillgänglighetskrav. En del i detta krav är att produktens 

gränssnitt ska vara utformat på ett tillgängligt sätt. Nedan presenteras några av de specifika 

krav som gäller för utformningen av produkter som exempelvis smarta mobiler.  

 Alternativ till tal för kommunikation 

 Flexibel förstoring och kontrast 

 Möjlighet att ställa in volym 

 Ge alternativ till finmotorisk styrning 

 Möjlighet att ställa in ljusförhållanden 

I kommande avsnitt presenteras de tillgänglighetsinställningar som finns i respektive 

operativsystem. 

1.5.2. Tillgänglighetsinställningar för iOS  

Apple delar upp tillgänglighetsinställningarna utifrån fyra kategorier: syn, integrering, hörsel, 

medier samt inlärning.  

Under kategorin syn finns möjligheten att använda skärmläsaren VoiceOver samt aktivera en 

funktion som läser upp markerade stycken. Användare kan använda ett förstoringsverktyg 

som finns inbyggt i iOS som fungerar på alla delar i iOS och på alla applikationer i App Store. 

För användare som är i behov av att gränssnittet har höga kontraster så finns möjligheten att 

invertera färger eller aktivera gråskala i hela systemet. Det finns även möjlighet att minska 

genomskinligheten, införa mörkare färger samt minska vitpunkten.  

Användaren kan dessutom förändra texten i gränssnittet genom att förstora samt göra texten 

fet. Knappar kan förtydligas genom att välja funktionen knappformer som lägger till en 

markering bakom knapparna i gränssnittet.  

Under kategorin integrering finns möjlighet att aktivera reglagestyrning för att anpassa 

interaktionsgesterna med enheten. Det finns även stöd för hjälpmedel som är framtagna av 

andra leverantörer än Apple. Användaren kan även ställa in hur skärmen reagerar på beröring, 

exempelvis hur länge eller hårt användaren behöver trycka. Under denna kategori finns även 

möjlighet att ställa in hjälpmedel för att lättare komma åt hela skärmen eller olika 

snabbfunktioner.  

Kategorin hörsel innehåller funktioner för att ställa in ljudspåren i höger och vänster kanal i 

hörlurarna vilket innebär att användare har möjlighet att anpassa ljudet efter deras behov. 

Förutom att enheten signalerar med ljud och vibration vid samtal och meddelanden finns 

möjligheten att signalera med LED-signaler. Här finns även möjlighet att ansluta hörapparat till 

enheten via Bluetooth.  

Under kategorierna medier och inlärning kan användaren anpassa undertextning av filmer 

efter egna preferenser, exempelvis olika typsnitt och stilar. Det finns också möjlighet att 
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aktivera syntolkning som gör att syntolkning aktiveras automatiskt de gånger det finns 

tillgängligt. Här finns även möjlighet att styra vilka funktioner som finns tillgängliga på enheten 

samt skapa genvägar.  

Figur 1: Skärmbild på inbyggda hjälpmedel i iOS-enheter 

 

1.5.3. Tillgänglighetsinställningar för Android  

På Android-enheter finns möjlighet att göra individuella inställningar för att anpassa enheten 

efter individuella behov. De olika inställningarna är uppdelade i tre olika kategorier: syn, hörsel 

samt fingerfärdighet och interaktion.  

Under kategorin syn kan användaren aktivera den inbyggda skärmläsaren som kallas TalkBack. 

TalkBack ger talande återkoppling när användaren navigerar på enheten. Det finns också 

möjlighet att göra inställningar för att interagera med enheten genom de fysiska knapparna på 

enheten, alternativt externa knappar eller tangentbord. Detta underlättar för användare som 

har problem att navigera på pekskärm. Personer som använder punktskriftsdisplay kan ansluta 

en sådan till enheten via Bluetooth, en tillgänglighetstjänst som kallas BrailleBack. Vidare kan 

användaren ändra teckenstorlek, förstoring och färg på skärmen.  

Under kategorin hörsel finns inställningar för ljudbalansen vid användning av hörlurar och 

även möjlighet att välja textning till videos. Inställningar kan göras för att anpassa 

teckenstorlek, typsnitt och färger på text och bakgrund.  

Kategorin fingerfärdighet och interaktion finns bland annat en assistentmeny som ger enklare 

tillgång till viktiga funktioner. Under denna kategori är det även möjligt att ändra tiden för 

beröring av skärmen samt avaktivera områden på skärmen som inte ska vara möjliga att 

trycka på.  

Förutom de tre tillgänglighetskategorierna finns inställningar för snabbkommandon och 

möjlighet att exportera tillgänglighetsinställningar till andra enheter.  
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Figur 2: Skärmbild på inbyggda hjälpmedel i Android-enheter 

 

1.5.4. Tillgänglighetsinställningar för Windows  

På Windowstelefoner är tillgänglighetsinställningarna indelade i sex kategorier; skärmläsaren, 

förstoringsglaset, högkontrast, tangentbord, mus samt andra alternativ.  

Under kategorin skärmläsaren kan användaren aktivera den inbyggda skärmläsaren och ändra 

inställningarna för talet, både hastighet och röst. Kategorin förstoringsglaset innehåller 

inställningar för förstoring av skärmen samt invertering av färger. Användaren kan välja 

färgtema under kategorin högkontrast. Under kategorin tangentbord finns möjlighet att ta 

fram ett tangentbord på skärmen. Det finns även möjlighet att göra inställningar för hur tröga 

tangenterna ska vara och om de ska spela upp ljud vid interaktion. Under kategorin muns kan 

användaren göra inställningar för bland annat färger och storlek på muspekaren. Under den 

sjätte kategorin, andra alternativ, kan användare göra visuella inställningar och justera 

touchåterkopplingen.  

Det finns även möjlighet att styra telefonen med hjälp av tal, exempelvis kan användaren ringa 

upp kontakter och göra sökningar på internet. 
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2. Användartester som utvärderingsmetod 

Förslaget på studiens genomförande bygger på Stelacons tidigare erfarenhet av att utvärdera 

liknande produkters användbarhet samt resultat från djupintervjuer som genomfördes med 

intresseorganisationer och förbund i uppdragets förstudie.  

2.1. Användartester  

För att utvärdera smarta mobilernas användbarhet och tillgänglighet genomfördes 

användartester som primär metod. I användartesterna fick testpersonerna genomföra ett 

antal förbestämda testmoment som är grundläggande vid användning av en smarttelefon 

såsom att ringa, skicka sms och ladda ner en applikation. Testpersonerna fick sedan utvärdera 

hur enkelt eller svårt det var att genomföra varje moment samt ge förslag på 

förbättringsåtgärder.  

Förutom kvalitativa svar, i form av testpersonernas åsikter, innehåller även dokumentationen 

ett kvantitativt inslag där testpersonerna har fått ge smarttelefonen ett helhetsbetyg på en 

skala från 0 till 5. Betyget 0 innebär att smarttelefonen var ”omöjlig” att använda, 1 betyder 

att smarttelefonen var ”mycket svår” att använda och 5 innebär att smarttelefonen var 

”mycket enkel” att använda.  

Vid testtillfället fick testpersonen testa en eller två smarta mobiler från det urval av smarta 

mobiler som Stelacon fastställt i samråd med PTS. Totalt genomfördes närmare 90 

användartester i Stelacons lokaler. 

2.1.1. Hemtester 

För att kunna ta del av aspekter som framträder under mer omfattande användning av smarta 

mobiler fick en person ur varje målgrupp genomföra ett kompletterande användartest i 

hemmiljö på egen hand, ett så kallat hemtest. Testpersonen fick efter sitt användartest hos 

Stelacon ta med telefonen hem för att genomföra samtliga testmoment minst en gång per dag 

under helgen. Totalt genomfördes 10 hemtester. 

Testet i hemmiljö följdes upp med en intervju för att fånga upp testpersonens reflektioner och 

åsikter. Intervjuns syfte var att bidra till en djupare insikt i varje enhets för- och nackdelar, 

samt vilka problem målgrupperna upplever efter att ha använt en enhet en längre tidsperiod.  

Figur 3: En deltagare ur varje målgrupp genomförde ett kompletterande användartest i 
hemmiljö utöver användartestet i Stelacons lokaler. 

 

Användartest med en 
testledare hos Stelacon.

Kompletterande hemtest 
över en helg. 

Uppföljning av hemtest 
i form av en intervju.
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2.2. Utvärderingsmoment  

Målbilden var att skapa ett användartest som fångar skillnader mellan olika smarta mobiler 

samt framhäver aspekter kopplade till individens användande av en enhet. Testpersonerna 

genomförde samma utvärderingsmoment i både användartesterna och i hemtesterna.  

Utvärderingsmomenten ligger i linje med tillgänglighetsdirektivet COM (2015) 615 och 

behandlar smarta mobilernas fysiska egenskaper och dess mjukvaruegenskaper. Störst fokus 

har lagts på mjukvaran då smarta mobilernas fysiska egenskaper skiljer sig förhållandevis lite 

åt mellan olika enheter.  

Följande moment genomfördes i användar- och hemtesterna: 

Inledning – Deltagarpresentation & bakgrundsfrågor 

Då tidigare vana och individuella förutsättningar väntades påverka resultatet så inleddes alla 

tester med en intervju. I intervjun fick testpersonerna svara på frågor om smarttelefonvana 

samt vilka behov och förutsättningar som testpersonen har vid användning av smarta mobiler. 

På så sätt skapades möjlighet att analysera hur olika parametrar påverkar den upplevda 

tillgängligheten i smarta mobiler.  

Testmoment 1 – Fysiska egenskaper 

Inledningsvis fick testpersonen utvärdera hur enheten upplevs att hålla i handen samt hur 

knappar är placerade och utformade.  

Testmoment 2 – Grundläggande manövrering 

Efter en kort instruktion fick testpersonen starta igång och låsa upp enheten. Vidare fick 

testpersonen bekanta sig med smarttelefonen genom att manövrera fritt en stund. Sedan 

utvärderades skärmens egenskaper såsom kontrast och storlek samt hur lätt eller svårt det är 

att manövrera mellan sidor på skärmen samt att komma tillbaka till hemskärmen.  

Testmoment 3 – Hjälpmedel 

För att ta reda på hur enkelt eller svårt det är att ställa in smarttelefonen efter personliga 

behov och preferenser fick testpersonen leta upp tillgänglighetsinställningar. Testpersonen 

fick anpassa telefonen efter egna behov och önskemål. Vidare utvärderades om 

hjälpinstruktionerna för hjälpmedlet var tillräckliga.   

Testmoment 4 – Kommunicera  

Testpersonen fick i nästa steg lägga till en ny kontakt i telefonen. Sedan fick testpersonen 

skicka ett sms, ringa och svara på ett samtal, samt ta ett foto som bifogades i ett meddelande 

till den nya kontakten.   

Testmoment 5 – Anslut till Wifi & surfa 

Vidare fick deltagaren ansluta smarttelefonen till Wifi för att sedan gå ut på internet och söka 

på valfri hemsida.  

Testmoment 6 – Ladda ner applikation 

Då applikationer är en stor del av smarta mobiler fick testpersonen hitta rätt på 

applikationsbutiken för att sedan ladda ner valfri applikation.  

Testmoment 7 – Stäng av enheten & utvärdera helheten 

Avslutningsvis fick testpersonen stänga av enheten och utvärdera helheten. Helheten 

utvärderades med hjälp av ett betyg mellan 0-5 samt motivering till betyget.  

Se fullständig testguide i 6. Bilaga - Testguide. 
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2.3. Förutsättningar för testpersonerna 

Följande avsnitt ger en kort introduktion till de olika målgruppernas förutsättningar för att 

använda smarta mobiler. Informationen baseras på testpersonernas egna beskrivningar av hur 

deras funktionsnedsättning eller ålder påverkar deras användning av smarta mobiler. 

Informationen är således inte ett resultat av användartesterna utan av de inledande 

intervjuerna. 

2.3.1. Personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter 

Testpersonerna med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter är generellt sett bekväma att använda 

smarta mobiler. Majoriteten av testpersonerna anser sig vara medelvana användare av smarta 

mobiler. Några av testpersonerna säger att de ibland stöter på problem när de ska läsa vissa 

ord och andra säger att de får problem när de ska läsa långa texter. Flera anger att 

smarttelefonen därför på många sätt är ett hjälpmedel i sig då det finns inbyggd talsyntes, 

diktering och stavningsprogram som underlättar när de stöter på problem.  

2.3.2. Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

Målgruppen med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är en bred målgrupp. I studien har 

personer med ADHD, ADD och Aspergers syndrom medverkat. Samtliga testpersoner är vana 

eller medelvana användare av smarta mobiler. En stor andel av testpersonerna med 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning upplever att deras diagnos inte påverkar dem 

nämnvärt i användandet av smarta mobiler. Vissa testpersoner med ADHD och ADD anger att 

de upplever vissa koncentrationssvårigheter, vilket medför att de vill ha en begränsad mängd 

text och begränsat antal steg i smarta mobilernas menyer.  

2.3.3. Personer med förvärvad hjärnskada 

De testpersoner som har en förvärvad hjärnskada har ofta problem med korttidsminnet, samt 

vissa problem med att de snabbt blir trötta. Det är därför viktigt att smarta mobilerna är enkla 

och intuitiva samt att det inte finns för många alternativ i menyerna. Även i denna målgrupp 

anser deltagare att telefonen är ett hjälpmedel i vardagen, exempelvis har en testperson 

tappat sitt lokalsinne och är beroende av kartan i telefonen dagligen.  

2.3.4. Personer som är blinda eller synsvaga  

I användartesterna har både personer som är synsvaga och personer som är blinda 

medverkat.  

Vilken grad av synnedsättning samt vilken typ av hjälpmedel som testpersonerna använder 

varierar. En del av de synnedsatta testpersonerna använder inbyggda hjälpmedel i sin 

smarttelefon som exempelvis förstoring, stor text eller förstärkta kontraster. Andra använder 

inga inbyggda hjälpmedel alls utan klarar sig med externa hjälpmedel som glasögon eller 

förstoringsglas.  

Personer som är blinda kan använda smarta mobiler om de har ett inbyggt skärmläsarprogram 

som läser upp det personen pekar på. För att detta ska fungera måste smarttelefonen vara 

kompatibel med skärmläsaren, det vill säga att den behöver vara programmerad på ett sådant 

sätt att skärmläsaren kan läsa av vad alla knappar, rubriker och textfält är. Samtliga blinda 

testpersoner har god vana av att använda iPhone med den inbyggda skärmläsaren VoiceOver. 

Att använda en annan typ av skärmläsare än den man är van vid kan innebära en stor 

utmaning.   
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2.3.5. Personer som är döva eller hörselskadade  

Testpersonerna som är döva eller har en hörselskada anser överlag inte att deras 

funktionsnedsättning påverkar användandet av smarta mobiler, bortsett från att de inte 

använder samtalsfunktionen. Testpersonerna anser att tekniken många gånger snarare 

förenklar vardagen tack vare SMS, WhatsApp och andra applikationer för text- eller 

bildkommunikation.  

2.3.6. Personer med nedsatt handfunktion 

De testpersoner som har nedsatt handfunktion har främst skakningar i sina händer vilket kan 

försvåra användningen av smarta mobiler. Inledningsvis kan det vara problematiskt med 

touchskärmen då det är svårt att pricka rätt när händerna skakar. Vidare upplever 

testpersonerna med nedsatt handfunktion att de måste hålla ett fast grepp om telefonen för 

att inte tappa den och när de gör det är det lätt att komma åt kanterna på skärmen samt 

knappar på sidorna av misstag.  

2.3.7. Äldre personer 

För de testpersoner som är äldre kan, i likhet med övriga målgrupper, förutsättningarna att 

utvärdera smarta mobiler påverkas av hur van personen är av att använda smarta mobiler. 

Majoriteten av de äldre testpersonerna i studien har en vana som är under medel vilket 

innebär att testerna visar extra mycket på hur intuitiva smarta mobilerna faktiskt är då mycket 

liten vana finns att luta sig mot. Många äldre har också nedsatt syn eller nedsatt motorik vilket 

försvårar användningen av smarta mobiler.  
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3. Resultat från användartester & hemtester 

I följande kapitel presenteras resultat från de användartester och hemtester som genomfördes 

i studien. Kapitlet inleds med en översikt över resultatet. Därefter presenteras resultaten från 

användartesterna utifrån en användarresa där problemområden och goda exempel beskrivs.  

3.1. Översikt 

Studiens resultat tyder på att det finns brister hos samtliga smarta mobiler. Testpersonerna 

har fått ge smarttelefonen ett helhetsbetyg på en skala från 0 till 5, där 0 innebär att 

smarttelefonen var omöjlig att använda, 1 betyder att smarttelefonen var ”mycket svår” att 

använda och 5 innebär att smarttelefonen var ”mycket enkel” att använda. I Tabell 2 nedan 

anges genomsnittet för det helhetsbetyg som testpersonerna gett respektive smarttelefon.  

Tabell 2: Genomsnittsbetyg för de testade smarta mobilerna. iPhone har fått högst 
genomsnittsbetyg tätt följt av Samsung och Huawei.  

Telefon Operativsystem Pris Betyg 

Apple iPhone 6s iOS >5000 kr 3,6 

Samsung Galaxy s7 Android >5000kr 3,5 

Huawei Y6 Pro  Android 1000-2000 kr 3,5 

Doro Liberto 825 Android 2000-2999 kr 3,4 

Sony Xperia Z5 Android 4000-4999 kr 3,0 

Microsoft Lumia 950 Windows 3000-3999 kr 2,9 

 

iPhone har fått högst betyg av testpersonerna med ett snitt på 3,6 av 5. Samsung och Huawei 

ligger inte långt efter med ett snitt på 3,5. iPhone, Huawei och Samsung ligger i toppen tack 

vare att de har relativt enkla gränssnitt som också påminner om varandra. De testpersoner 

som har vana av smarta mobiler kan förhållandevis snabbt känna igen sig i gränssnittet samt 

hur de ska navigera.  

”Allt ligger där man förväntar sig. Det gör att man kan förlita sig på sin 

smarttelefonvana.” – Person med synnedsättning om iPhone 

Värt att notera är att Huawei, som är den billigaste smarttelefonen i urvalet, har hamnat på 

samma genomsnitt som Samsung som är en av de dyraste telefonerna.  

Doro skiljer sig från de andra i toppen då gränssnittet är specifikt utvecklat för att vara enkelt 

för äldre att använda. Gränssnittet är generellt sett mer avskalat än andra smarta mobiler och 

har dessutom större text som standard. Symboler undviks också i hög utsträckning och istället 

används text-knappar vilket faller många ovana testpersoner i smaken. En anledning till att 

betyget sänks något kan vara att tangentbordet anses vara otydligt och svårt att skriva på.  

”Jag tyckte nog att det var enklare än jag trodde att det skulle vara!” – Äldre 

person om Doros smarttelefon 

Sony och Microsoft hamnar i botten med betyg på 3,0 respektive 2,9. Många upplever att 

Sonytelefonen är svår att förstå sig på. De flesta andra telefoner blev enklare för 

testpersonerna att använda under testets gång, medan Sony var lika svår i början som i slutet 

av testet. Detta bekräftades även i hemtestet.  
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”Den blev aldrig lättare!” – Person från referensgruppen om Sonys smarttelefon 

Microsofts användargränssnitt skiljer sig markant från de andra telefonerna. Många blir 

förvånade över det annorlunda gränssnittet vilket troligtvis också har påverkat helhetsbetyget. 

Microsoft får dock ett relativt bra omdöme för sin skärmläsare Narrator.   

”Den kan få ett bättre tänk när det gäller utformningen på skärmen, annars är det 

bra med mycket inställningar som jag gillar.” – Person med hörselnedsättning om 

Microsofts smarttelefon 

3.2. Smarta mobilens fysiska egenskaper 

I detta kapitel utvärderas inledningsvis smarta mobilernas vikt och storlek. Vidare diskuteras 

placering och utformning av knappar på smarta mobilerna. 

3.2.1. Testpersonerna anser att smarta mobilen måste ha viss tyngd 

Testpersonernas åsikter kring storlek och vikt är en smaksak och ofta jämförs smarttelefonens 

storlek med den typ av telefon testpersonen är van vid. De smarta mobiler som ingår i studien 

har en skärmstorlek från 4,7 till 5,5 tum vilket speglar hur det ser ut på marknaden idag. De 

flesta av testpersonerna upplever att telefonerna är i det största laget och ibland upplevs de 

som något klumpiga. 

”Jag är van vid en mindre och därför känns den lite klumpig.” – Person med 

förvärvad hjärnskada om Huaweis smarttelefon 

En annan nackdel som följer av en stor telefon är att det är svårt att nå över hela skärmen 

vilket innebär att det svårt att använda telefonen med endast en hand, vilket anses vara viktigt 

för många.  

Testpersonerna anser generellt att en smarttelefon gärna får ha viss tyngd för att kännas 

bekväm i handen, den får dock inte vara så pass tung att den blir jobbig att hålla vid 

telefonsamtal. Personer med nedsatt handfunktion poängterar att telefonerna måste ha en 

viss tyngd och en viss tjocklek för att det ska vara möjligt att få ett bra grepp om telefonen. 

Det är också viktigt att telefonen inte är för glatt då det ökar risken att telefonen glider ur 

handen.  

”Den har en väldigt glatt yta, det känns som om jag ska tappa den.” – Person med 

nedsatt handfunktion om Huaweis smarttelefon 

För samma målgrupp, personer med nedsatt handfunktion, visar det sig också vara viktigt att 

touchskärmen inte går för långt ut i kanten. Eftersom en person med nedsatt handfunktion 

måste hålla ett stadigt grepp om telefonen är det lätt att komma åt skärmen av misstag om 

det inte finns tillräckligt med icke-klickbara ytor längst kanterna.   

3.2.2. De fysiska knapparna får inte placeras för långt ner på sidan av smarta 
mobilen 

Tillverkarnas val av antal fysiska knappar samt placering av dem varierar mellan olika 

telefoner. iPhone och Samsung har placerat sina fysiska knappar så gott som identiskt, med en 

hemknapp centrerat på framsidan, en på/av/lås-knapp högt upp på höger sida samt 

volymknappar högt upp på vänster sida, se Figur 4 på nästa sida. iPhone har även en knapp för 

att sätta på ljudlös ovanför volymknapparna på vänster sida.  
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Placeringen av de fysiska knapparna på iPhone och Samsung uppskattas av testpersonerna då 

de är placerade tillräckligt högt upp för att man inte ska komma åt dem av misstag, samtidigt 

som det går att nå knapparna utan problem.  

”Placeringen av knapparna är bra för jag kommer inte åt dem av misstag.”   

– Person med nedsatt handfunktion om Samsungs smarttelefon 

Figur 4: Placeringen av knappar på iPhone 6s uppskattas. 

 

Microsoft, Doro och Sony får kritik för att de fysiska knapparna är placerade för långt ner på 

sidan av telefonerna. Kritiken gäller framförallt den nedersta knappen på telefonerna, som 

anses vara placerad alldeles för långt ner vilket gör att testpersonerna kommer åt knappen av 

misstag när de håller i telefonen. Den nedersta knappen öppnar kamerafunktionen på 

samtliga tre telefoner. Sonys volymknapp, som är placerad strax ovanför kameraknappen, 

anses också vara placerad för långt ner. Se röd markering i Figur 5.  

Figur 5: De knappar som är markerade i rött är problematiskt placerade. Ovanifrån: 
Microsoft, Doro, Sony. 

  

Alla testade telefoner har en ”hemknapp” placerad centrerat längst ner. Samsung, Doro och 

iPhone har en fysisk knapp medan Sony, Huawei och Microsoft har en touchknapp istället, se 

Figur 6 nedan. Många uppskattar fysiska knappar överlag och framförallt när det gäller 

hemknappen.  

”Jag älskar ju fysiska knappar så därför är det svårare med en hemknapp som är 

touch på skärmen.” – Blind person om Sonys smarttelefon 
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Figur 6: iPhone (vänster) har en fysisk hemknapp medan Huawei(mitten) och Microsoft 
(höger) har val att göra hemknappen till en touchknapp. Källa: 

 

Doro är den enda smarttelefonen som har tre knappar på framsidan och det uppskattas av de 

flesta testpersonerna, inte minst äldre och blinda, se Figur 7 nedan. För blinda är det extra 

fördelaktigt med många fysiska knappar då knapparna hjälper användaren att lokalisera sig på 

skärmen.  

Figur 7: Doro har tre fysiska knappar på framsidan som uppskattas, inte minst av blinda 
och äldre. Källa: 

 

 

Sony och Doro har också valt att märka sina fysiska knappar med symboler vilket anses vara 

bra, inte minst när man använder en smarttelefon för första gången. Några av testpersonerna 

anser att symbolerna inte är avgörande för tillgängligheten i längden då man lär sig relativt 

snabbt vilken knapp som leder till vad, andra tycker att symbolerna alltid förenklar 

användningen.  

Samsung får kritik för sina dolda knappar som är placerade på varsin sida om hemknappen. 

Knapparna är osynliga men kommer fram när de kan användas. Testpersonerna anser att 

dessa knappar är svåra att se samt att det är enkelt att komma åt dessa av misstag.  

”Har väldigt svårt för de dolda knapparna bredvid hemknappen.” – Person med 

dyslexi om Samsungs smarttelefon 

Figur 8: Samsungs osynliga touchknappar är lätta att komma åt av misstag. 
Källa: pixabay.com 

 

3.3. Grundläggande manövrering 

I detta avsnitt utvärderas egenskaperna i smarttelefonens skärm såsom kontrast och storlek 

samt hur enkelt eller svårt det är att starta, låsa upp och manövrera mellan sidor på skärmen. 

3.3.1. Det är viktigt att det finns instruktioner för användning av telefonen 

Inledningsvis konstaterar Stelacon att många av de testade telefonerna har bristande 

användarmanualer. De flesta beskriver uppstarten med bland annat knapparnas funktion men 

hänvisar sedan användaren till webbaserade hjälpsidor för mer information. Doro, som vänder 

sig till en äldre målgrupp, hänvisar istället till vänner och familj för stöd och hjälp. Detta 
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innebär att personer som inte har möjlighet att vända sig till webben eller vänner inte får 

något stöd i upplärningen.  

Överlag är det enkelt att starta telefonerna. I de fall där på/av-knappen är märkt med symbol 

underlättar det extra för ovana användare av smarta mobiler. Endast någon enstaka 

testperson stöter på problem när de ska starta telefonen på grund av att denne trycker för 

kort tid på på-knappen.   

Att låsa upp skärmen har visat sig vara problematiskt, i de flesta fall beror detta på att 

testpersonen inte har någon större vana av att använda smarta mobiler i kombination med att 

ingen instruktion ges för hur användaren låser upp skärmen. Alla testade smarta mobiler 

kräver en swipe1 åt något håll för att låsa upp. De flesta av testpersonerna provar sig fram, 

men för en person som inte är en van smarttelefonanvändare är det mycket svårt att gissa sig 

till att det krävs en swipe-rörelse för att låsa upp telefonen.  

Varken Microsoft eller Huawei ger några instruktioner överhuvudtaget om hur upplåsning 

utförs. Testpersonerna poängterar att instruktioner hade varit en enkel förbättringsåtgärd. 

”Att låsa upp skärmen var inte så lätt eftersom det inte står hur man ska göra. 

Testade att swipea åt flera olika håll men det gick ändå inte.”  – Person med 

nedsatt handfunktion om Huaweis smarttelefon 

Även Sony får kritik vid upplåsningsmomentet. Sonytelefonen har en låssymbol placerad 

längst ner i mitten, trycker användaren på den så kommer instruktioner upp, men låssymbolen 

i sig är inte helt enkel att se och tolka vilket gör att vissa testpersoner inte klarar att låsa upp 

telefonen utan hjälp från testledaren.   

iPhone, Doro och Samsung ger däremot bra instruktioner på skärmen för upplåsning, se 

iPhone i Figur 9 nedan. Instruktionerna innehåller ”dra för att låsa upp” i kombination med en 

pil.  

Figur 9: iPhone har tydliga instruktioner för att låsa upp. (iOS version 9.3.5 och tidigare) 

 

3.3.2. Operativsystemens olika menyuppbyggnader förvirrar testpersonerna 

Det är en utmaning för många testpersoner att sätta sig in i ett nytt operativsystem snabbt. 

Det upplevs som svårt att förstå var olika menyer, applikationer och mappar finns. Det är 

därför viktigt att förstasidan ger en bra överblick av applikationerna och att 

menyuppbyggnaden är intuitiv.  

Doro får viss kritik för det inledningsvis är svårt att lokalisera huvudmenyn. Huvudmenyn är 

placerad dold i nederkant och kommer fram med hjälp av en swipe eller ett tryck på den lilla 

pilen alternativt genom att klicka en extra gång på hemknappen. Se figur 10.  

                                                             

1 ”Swipe” eller ”swipea” är det engelska ordet för att ”dra eller svepa fingret längst skärmen”. Ordet används genomgående i rapporten.  
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Figur 10: Den lilla pilen som markerar huvudmenyn är svår för många att lokalisera. 

 

Testpersonerna uppskattar när det går att placera och ordna applikationer efter personliga 

preferenser. I Sonytelefonen kan exempelvis användaren placera alla applikationer längst ner 

på skärmen vilken underlättar för räckvidden vid användning av endast en hand. Många andra 

utav de testade smarta mobilerna ger inte möjligheten till användaren att göra så, där byggs 

istället applikationerna endast uppifrån och ned.  

Microsofttelefonen skiljer sig markant från övriga smarta mobiler i studien. 

Operativsystemet har en helt annan startsida där applikationerna är placerade i ett 

rutnät med olika storlekar på rutorna, se Figur 11 nedan. De flesta testpersoner som 

inte har någon vana av Windows operativsystem blir överraskade när de ser startsidan 

då gränssnittet inte påminner om någon av de andra smarta mobilerna. De deltagare 

som känner igen gränssnittet gör det tack vare att de har Windows 10 på sin dator.  

Många testpersoner poängterar att det är svårt att skilja de olika applikationerna åt då 

färgerna är desamma.  

”Jag ser ikonerna men bakgrundsrutorna hänger ihop, det är lite svårt att se 

skillnad när alla rutor har samma färg. Bättre om varje ruta har en egen färg.”  

 – Person med förvärvad hjärnskada om Microsofts smarttelefon 

Figur 11: Förstasidan i Microsofttelefonen skiljer sig markant från övriga smarta mobiler i 
studien framförallt anser testpersonerna att applikationerna smälter ihop med 
bakgrunden. 

 
 



  

  

 

  

20 (39)  

 

3.3.3. Texten under applikationerna är överlag för liten 

Flera testpersoner upplever att texten under applikationerna i Huawei, iPhone, Samsung och 

Sony är för liten. Huawei får ytterligare kritik för att favoritapplikationerna i nederkant inte har 

någon text under sig alls. Där får användaren istället förlita sig på att känna igen symbolerna, 

se bild till vänster i Figur 12.  

Doro, som är utvecklad med ett specifikt fokus på den äldre målgruppen, lever upp till 

förväntningarna när det kommer till storlek på applikationer och storlek på text, se bild till 

höger i Figur 12.  

”Otroligt bra! Jättetydligt med bra färger och stora symboler. Kanon!” – Person 

med synnedsättning om Doros smarttelefon 

Figur 12: Huawei (vänster) har inga rubriker under "favoritapplikationerna". Doro (höger) 
får beröm för stora symboler och tydlig text under applikationerna. 

    

3.4. Tillgänglighetsinställningar & instruktioner 

I följande avsnitt beskrivs hur enkelt eller svårt det är att hitta till tillgänglighetsinställningar. 

Vidare utvärderas om instruktionerna för tillgänglighetsintställningarna är tillräckliga.   

3.4.1. Det är överlag svårt att hitta till inställningar för tillgänglighet 

För att hitta till tillgänglighetsinställningar måste användaren gå igenom ett antal steg. För 

någon med större vana av smarta mobiler är det relativt logiskt hur man ska gå tillväga, men 

för någon med mindre vana kan det vara en utmaning. De flesta testpersoner listar ut att 

”Inställningar” eller ”Ställ in” är det första steget. Sedan har de olika telefonerna olika långa 

vägar samt olika ordval för de inställningar som behandlar tillgänglighet.  

I Sony, Samsung och Huawei kallas menyvalet ”Tillgänglighet” och ligger direkt under 

”Inställningar”. I Doro kan användaren hitta enklare inställningar som textstorlek och 

kontraster under ”Ställ in > Visningsalternativ” och mer komplicerade 

tillgänglighetsinställningar, som exempelvis skärmläsare, under ”Ställ in >Allmänt alternativ > 

Avancerade inställningar > Tillgänglighet”. Visningsalternativ är ord som kritiseras då det inte 

är ett ord som testpersonerna förknippar med exempelvis textstorlek eller 

kontrastinställningar. Vägen till avancerade inställningar och tillgänglighet anses också vara 

alldeles för lång och svår att hitta.   

”Det är ganska svårt att hitta till hjälpmedel vilket känns dumt när en gamling 

faktiskt kan vara beroende av det!”  – Person med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning om Doros smarttelefon 

I iPhone och Microsoft hittas tillgänglighetsinställningarna under ”Hjälpmedel”. Microsoft har 

ett exemplariskt tillvägagångsätt, ”Inställningar > Hjälpmedel”, där det dessutom står 

”Textstorlek, Skärmläsare, Högkontrast” under rubriken vilket bekräftar för testpersonerna att 
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de är på rätt spår, se Figur 13.  iPhone har ett extra steg jämfört med Microsoft, ”Inställningar 

> Allmänt > Hjälpmedel”, vilket gör att många testpersoner har svårt att hitta rätt.  

Överlag anses det alldeles för komplicerat att hitta till inställningar för hjälpmedel och 

tillgänglighet i smarta mobilerna. Rubriken ”Hjälpmedel”/”Tillgänglighet” förväntas finnas 

högt upp direkt under ”Inställningar”.  

Figur 13: Inställningsmenyn inne i Microsofttelefonen. Under ”Hjälpmedel” står exempel 
på vad som kan ställas in.  

 

3.4.2. Det finns potential att utveckla hjälpmedelsinstruktionerna 

Väl inne på rätt tillgänglighetsinställningar finns många möjliga inställningar att göra gällande 

exempelvis syn, hörsel och fingerfärdighet. De som använder hjälpmedel i telefonen till 

vardags fick i uppgift att ställa in de inställningarna, exempelvis stor text och hög kontrast. De 

som inte använder hjälpmedel i telefonen fick gå igenom inställningarna och utvärdera hur 

enkelt det var att förstå vad de olika funktionerna innebär.  

Det kan konstateras att hjälpinstruktionerna kan förbättras. För de hjälpmedel som är något 

mer komplicerade än exempelvis större text, är det viktigt att instruktionerna är tillräckligt 

omfattande samt enkla att ta till sig. Exempelvis ”Förstoringsglaset” på Microsoft har en 

instruktion, men trots detta känner sig en testperson förvirrad efteråt och har svårt att 

använda förstoringen enligt instruktionerna, se Figur 14. 

”Jag förstår instruktionerna ungefär, men när kan man zooma då? Och det här 

med att ”dubbeltrycka”, på vadå? på skärmen? på knappen? Instruktionerna är 

inte tillräckliga.” – Person med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning om 

Microsofts smarttelefon 
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Figur 14: Instruktionerna för hur "förstoringsglaset" fungerar i Microsofttelefonen är 
bristfälliga. 

 

3.5. Kommunicera 

I detta avsnitt utvärderas hur enkelt eller svårt det är att kommunicera med smarta mobilerna 

genom att lägga till en ny kontakt, skicka ett sms, ringa/svara, samt ta ett kort och bifoga i ett 

meddelande till den nya kontakten.  

3.5.1. Symboler försvårar uppgiften att lägga till en ny kontakt 

När testpersonerna ska lägga till en ny kontakt förväntar sig de flesta att de ska kunna gå in i 

en kontaktbok och lägga till en ny kontakt, alternativt gå in på samtal/ringa och där lägga till 

en ny kontakt. De flesta av smarta mobilerna använder också dessa tillvägagångssätt, men 

trots detta stöter testpersonerna på vissa problem, mest till följd av att symboler placeras på 

ologiska ställen samt att vissa ordval inte är vad testpersonerna är vana vid. 

Många av smarta mobilerna använder ett plustecken, ”+”, för att lägga till en ny kontakt vilket 

de flesta användare som har vana inte har några problem att tolka. Men det finns alltid en risk 

i använda symboler istället för ord, symboler kan misstolkas eller helt förbises. Många 

testpersoner, oberoende av deras vana av att använda smarta mobiler, uppger att det är 

enklare om symboler kompletteras med text.  

”Jag tycker att det vore bättre om det stod ”lägg till”, symboler är svårt! – Äldre 

person om Sonys smarttelefon 

De som är vana med symboler stöter också på problem med plustecknet, men snarare till följd 

av placeringen av symbolen än symbolen i sig. iPhone placerar ett plustecken övre högra 

hörnet medan Huawei, Sony, Microsoft och Samsung placerar ett plustecken i nedre högra 

hörnet, se Figur 15 nedan. Eftersom användare vanligtvis läser från vänster till höger, uppifrån 

och ner är det logiskt att placera plustecknet i överkant, även om det är enklare för 

användaren att nå symbolen om den placerats i nederkant. Testpersonerna som deltagit i 

användartesterna poängterar att det är svårare att se plustecknet i nederkant än i överkant.  

”Plustecknet var i nederkant, jag förväntade mig det i överkant.” – Äldre person 

om Samsungs smarttelefon 
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Figur 15: Placering av plustecken för att lägga till ny kontakt kan avgöra hur lätt det är att 
hitta. iPhone (vänster), Sony (höger) 

     

Vid användning av ord istället för symboler, eller kombinationen av de båda är det viktigt att 

ordvalen är genomtänkta.  När testpersonerna går via ”Telefon” för att lägga till en ny kontakt 

i Samsungtelefonen används ordet ”Skapa”. Trots att ”Skapa” är placerat på en fördelaktig 

plats, i övre högra hörnet, är inte ”Skapa” ett ord som testpersonerna letar efter. 

Testpersonerna uppger att de istället letar efter ”Lägg till” eller ”Ny kontakt”. 

Doro skiljer sig från de andra telefonerna då det inte finns någon direkt väg till kontaktbok i 

huvudmenyn. Här får användaren istället trycka på ”Visa > Kontaktbok > Ny kontakt” eller 

”Lägg till > Ny kontakt”. För personer med mindre telefonvana har detta visat sig vara logiska 

ordval och ett enkelt tillvägagångssätt. De som är vana användare av smarta mobiler anser 

istället att tillvägagångsättet är ologiskt och att en kontaktbok bör finnas i huvudmenyn. 

Många anser också att det bör gå att lägga till en ny kontakt direkt via ”Ringa > Ny kontakt > 

Slå in telefonnummer” vilket inte är möjligt i dagsläget.  

”Inte svårt, men kanske inte lätt heller. Det hade varit bra att kunna lägga till ett 

telefonnummer direkt från "Ringa" också." – Äldre person om Doros smarttelefon 

När en användare lägger in en ny kontakt är det viktigt att de får en god översikt över de 

uppgifter som ska läggas in samt att ”spara”-knappen är synlig och väl placerad. iPhone, 

Samsung och Sony använder alla ord istället för symboler för att spara. iPhone används ordet 

”Klar”, medan Samsung och Sony använder ordet ”Spara”. I alla tre smarta mobiler är knappen 

placerad uppe till höger. Vissa testpersoner förstår inte att orden är knappar och förstår 

därför inte hur de sparar den nya kontakten, se bild till vänster i Figur 16 nedan. 

Huawei och Microsoft använder istället symboler för att spara uppgifter om en ny kontakt. 

Huawei använder en liten ”bock” som känns igen av få användare, se bilden i mitten i Figur 16 

nedan. Microsoft använder en symbol som många känner igen från Microsoft Office i datorn, 

men på grund av att symbolen är svartvit minskar igenkänningsfaktorn, se högra bilden i Figur 

16 nedan. Microsoft får även kritik för att symbolen är alldeles för liten med för svaga 

kontraster.  

”Knappen är ju självklar, men ändå inte eftersom den är svartvit!”  – Person med 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning om Microsofts smarttelefon 
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Figur 16: Microsoft och Huawei får kritik för sina symboler som betyder "spara". Samsung 
får kritik för att ”spara” inte ser ut som en knapp.  

              
 

För en person som använder stor text är det också viktigt att resten av gränssnittet anpassar 

sig efter storleksförändringen. Under användartesterna visade det sig att det uppstår problem 

när inte hela skärmen inte anpassas efter förstoringen. Ett exempel på detta är just när en 

användare vill lägga till en ny kontakt i iPhone och har ställt in stor storlek inne i 

tillgänglighetsinställningar. Då går det inte att se vad som skrivs in i skrivfälten för förnamn, 

efternamn eller telefonnummer. Detta är på grund av att inmatningsrutorna fortfarande är 

anpassade för liten text, medan texten har blivit dubbelt så stor. Detta gör att den förstorade 

texten inte går att läsa vilket ger problem istället för att vara ett hjälpmedel som underlättar.  

3.5.2. Att svara med hjälp av en swiperörelse är inte självklart för alla 
testpersoner  

Testpersonerna upplever generellt att det är enkelt att hitta den kontakt de vill ringa men att 

det är problematiskt att förstå hur de ska upprätta samtalet. I de flesta fall ska testpersonen 

klicka på telefonnumret för att starta samtalet, alternativt klicka på en liten telefonlur 

placerad bredvid telefonnumret. Detta är inte helt självklart för de testpersoner som har 

mindre smarttelefonvana. De letar istället efter någon knapp som heter ”ring” eller liknande.  

”Det är inte självklart var jag ska klicka. Jag saknar en lur, något grönt hade nog 

varit bra.  – Person med dyslexi om Huaweis smarttelefon 

Testpersonerna fick även testa att svara på ett telefonsamtal. I detta moment får framförallt 

Androidtelefoner kritik då testpersonerna upplever att det är onödigt komplicerat att svara. 

De olika telefonerna har alla olika sätt att svara, det vanligaste sättet är att användaren 

swipear åt något håll på skärmen. Testpersonerna föredrar dock att trycka på en grön lur 

framför att göra en swipeande rörelse för att svara.   

Både i Doro och i Huawei, förväntas användaren dra den vita cirkeln mot grön eller röd lur, se 

Figur 17. I Doro trycker de flesta testpersonerna direkt på grön/röd lur. Pilarna och den 

skriftliga instruktionen ser många för sent. Huawei ger ingen instruktion alls om hur man 

svarar, ett vanligt misstag testpersonerna gör är att de försöker dra luren mot mitten istället 

för tvärtom. 
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”Det var inte självklart alls, mycket svårt faktiskt. Jag såg pilarna men förstod inte 

att det betydde att jag skulle dra.” – Person med synnedsättning om Doros 

smarttelefon 

Figur 17: Svarsfunktion på två Androidtelefoner. Doro till vänster, Huawei till höger. 

    

 

Samsung är också en Androidtelefon men i denna telefon har de valt att lurarna ska dras mot 

mitten istället för tvärt om som i Doro och Huawei, denna variant upplevs som något enklare. 

Microsoft har fått ett bra omdöme tack vare en stor och tydlig blå knapp som inte behöver 

någon annan rörelsen än ett tryck. Testpersonerna tycker dock att texten "svara" kan vara 

betydligt större när knappen ändå är så pass stor.  

Figur 18: Samsung vänster, Microsoft höger.  

     
 

Sammanfattningsvis underlättar det för många användare om det går att trycka på grön eller 

röd lur utan att behöva dra åt sidan. Samtidigt poängterar testpersonerna att det kan vara bra 

att dra åt sidan för att undvika att svara av misstag av en knapptryckning. Viktigast är dock att 

det finns tydliga instruktioner på skärmen för hur man svarar.  

För de personer som är döva är det också viktigt att smarttelefonen har bra vibration samt 

någon form av visuell bekräftelse, exempelvis blinkande ljus, som signalerar att någonting 

sker. Möjligheten till dessa inställningar varierar mellan de olika telefonerna, men är en 

förutsättning för att en person med hörselnedsättning ska välja en telefon.  

3.5.3. Det underlättar om markören flyttar sig automatiskt från mottagarrutan 
till inmatningsrutan 

För att skicka meddelanden används inbyggda meddelandeapplikationer på smarta mobilerna. 

Dessa applikationer markeras med symboler som ser ut som en pratbubbla, detta är en 

symbol som de flesta testpersoner anser är enkel att hitta och känna igen. De testade smarta 

mobilerna har olika sätt att skapa ett nytt meddelande i meddelandeapplikationerna, vissa 

använder text-knappar och andra använder en symbol. Val av text eller symbol samt 

placeringen av knapparna påverkar testpersonernas upplevelse av tillgängligheten. Precis som 

när testpersonerna ska skapa en ny kontakt önskar de att ”nytt meddelande” är placerat högt 
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upp och gärna till höger. Symboler som är förstärkta med text är allra tydligast och ökar 

tillgängligheten för många.  

Doro får beröm för det enkla tillvägagångsättet från startsidan ”Skicka > Ett meddelande > En 

kontakt”. Efter att användaren har valt en kontakt flyttas markören automatiskt till 

meddelanderutan vilket innebär att användaren slipper onödiga knapptryck. I andra smarta 

mobiler blir det ibland problematiskt då markören inte flyttas automatiskt, utan ligger kvar i 

mottagarrutan. Detta gjorde att vissa testpersoner med mindre smarttelefonvana började 

skriva meddelandet i mottagarfältet istället för i inmatningsrutan för meddelandet. En orsak 

till detta kan vara att inmatningsrutan ofta är smal och placerad strax ovanför tangentbordet, 

vilket gör den svår att se. Det kan också på bero på vad som står i inmatningsrutan. ”Skriv ett 

meddelande” eller ”Ange meddelande”, som exempelvis Huawei, Samsung och Microsoft 

använder, har testpersonerna inga problem att tolka, men i iPhone stöter en person på 

problem då det står ”iMessage” i inmatningsrutan, vilket är ett begrepp som testpersonen 

inte är bekant med.  

Vidare är det viktigt med tydlighet kring hur man skickar iväg meddelandet. Sony och Huawei 

använder en skickaknapp som ser ut en litet ”pappersflygplan” placerad bredvid 

meddelanderutan, de flesta listar ut att de ska trycka på symbolen för att skicka meddelandet 

men det är inte självklart. En generell upplevelse är att skickaknapparna är för små.  

”Väldigt liten skickaknapp, den var otydlig.” – Person från referensgruppen om 

Sonys smarttelefon 

Doro som har gjort specifika anpassningar för att underlätta användningen för äldre har en 

stor grön knapp där det står ”Skicka”. Detta upplevs som mycket tydligt och bra av samtliga 

testpersoner som fick utvärdera Doro. Se Figur 19 nedan.  

Figur 19: Doro (vänster) får beröm för sin stora och tydliga skicka-knapp. Samsung 
(mitten) är också bra. Sony (höger) får kritik för att skicka-knappen är för liten.  

   

3.5.4. Val av symbol för att bifoga avgör hur enkelt det upplevs att skicka ett 
foto 

Alla testpersoner fick testa att ta en bild med telefonens kamera och bifoga bilden i ett 

meddelande som skickas till en kontakt. Det första steget, att hitta kameran, gick snabbt för 

de flesta testpersoner. De öppnade kameran antingen via telefonens huvudmeny, startsida 

eller via en genvägsknapp som vissa telefoner har på sidan av telefonen. När testpersonerna 

sedan tog en bild var det många testpersoner som reagerade på att de inte fick en tillräcklig 

konfirmation på att en bild var tagen. Många ovana användare reagerar ”Blev det någon 

bild?”. Testpersonerna menar att återkoppling kan ges både på skärmen i form av en 

”blinkning” eller liknande, samt återkoppling i form av ljud och vibration. Där är även viktigt 

att avtryckaren är tydligt markerad och förstärkt med ”ta bild”.  

När bilden sedan ska delas kan användaren trycka på den tagna bilden eller gå in i 

fotoalbumet och dela den till ett meddelande, alternativt skapa ett nytt meddelande och lägga 

till bilden som en bifogad fil. Symbolen som används för att dela en bild skiljer sig mellan de 
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olika telefonerna, se Figur 20 nedan. Även om inte alla testpersoner känner igen symbolen för 

att dela listar de flesta ut det med hjälp av uteslutningsmetoden.  

Doro använder en knapp som heter ”Jag vill” istället för en symbol, det uppskattas av ovana 

testpersoner. Målgruppen uppskattar också Samsung som förstärker sin delasymbol med 

texten ”dela”. 

”Symbolerna för dela och skicka är svåra att förstå. Bättre med text eller tydligare 

symboler.” – Äldre person om Sony 

Figur 20: Olika symboler för att dela bild. Från vänster Doro, Sony, Samsung, Microsoft, 
iPhone 

     

I de fall där användaren väljer att först skapa ett nytt meddelande och sedan bifoga bilden 

måste användaren också känna till olika symboler. I flera av telefonerna används ett gem som 

är en symbol för att bifoga. Detta känns igen av personer som är vana att skicka e-

postmeddelanden. Andra telefoner använder ett plustecken och några använder en liten 

kamera, se Figur 21 nedan. Igenkänningsfaktorn på gemet, plustecknet och kameran är hög, 

men placeringen av symbolerna, på vänster sida om textrutan, gör så att många ovana 

användare förbiser symbolerna. 

Figur 21: I Samsung (vänster) används ett gem för att bifoga en bild/video i ett 
meddelande. I iPhone (höger) används en liten kamera.  

    

 

Testpersoner som aldrig skickat ett foto via ett meddelande tidigare uppskattar Doros steg-

för-steg tillvägagångssätt, ”Skicka > Vad? > Vilken? > Till vem?” 

”Det finns något som är enkelt. Den använder ord istället för symboler och det 

gillar jag!” – Äldre person om Doros smarttelefon 
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Figur 22: Doros tillvägagångsätt uppskattas av ovana smarttelefonanvändare.  

       
 

3.5.5. Telefonernas tangentbord är små och det är svårt att trycka på rätt 
tangent 

Det är framförallt Huawei och Doro som får kritik för sina tangentbord. Testpersonerna 

upplever att är svårt att träffa rätt tangent, samt att konturen kring varje tangent är mycket 

svag. Tangentbordets mellanslag saknar också konturer vilket gör att det är många som inte 

hittar det alls. iPhone och Samsung får inte kritik för sina tangentbord i samma utsträckning 

som de andra telefonerna. De testpersoner som hade stora problem med att träffa rätt 

tangent på tangentborden blev instruerade av testledaren att rotera telefonen då detta 

förstorar tangentbordet. Detta upplevdes av många som en förbättring men ändå inte 

tillräckligt.  

”Mellanslaget är svårt att se! Det är nästan dolt och har någon konstig text på sig.  

Det är också väldigt små bokstäver vilket gör det svårt att pricka rätt.” – Person 

med synnedsättning om Doros smarttelefon 

Figur 23: Doros tangentbord (vänster) får kritik för att det är svårt att skilja tangenterna 
åt. Samsungs tangentbord (höger) upplevs som tydligare.  

     
 

3.6. Ansluta till Wifi & surfa på internet 

Testpersonerna fick i uppgift att hitta till telefonens Wifi-inställningar. En användare kan i de 

flesta fall hitta Wifi-inställningar både via inställningar och via en snabbmeny som användaren 

kommer åt om den swipear upp längt ner på skärmen eller swipear ner högst upp på skärmen. 

De flesta testpersoner upplevde detta moment som enkelt då de vid det här laget fått syn på 

”Wifi” eller ”Min internetanslutning” i inställningsmenyn tidigare under användartestet.  
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När testpersonen sedan fick i uppgift att gå in i webbläsaren och besöka en webbsida så 

berodde deras upplevelse mycket på vilken webbläsare de är vana vid sedan tidigare. Hade 

testpersonen tidigare kunskap om viken webbläsare de skulle leta efter var det sällan ett 

problem att hitta applikationen, men många gånger visste testpersonen inte vet vad han eller 

hon letade efter. ”Chrome”, ”Safari”, ”Microsoft Edge” är några exempel på de webbläsare 

som de olika operativsystemen har som standard, och ingen av dem är självklara att associera 

med ”internet” enligt testpersonerna.  

På Androidtelefonerna finns det genväg till Google-sök från startsidan, Google är något som 

de allra flesta testpersoner känner till. Detta gör att testpersonerna upplever att det är något 

enklare att komma ut på internet via Androidtelefonerna.  

Väl inne på internet har de flesta så pass stor vana av att använda en dator eller en 

smarttelefon att det inte är någon större utmaning att söka efter en hemsida. Microsoft har 

dock valt att placera adressfältet längst ner i fönstret, istället för högst upp, vilket gör att 

många testpersoner blir förvirrade och missar rutan helt och hållet, se Figur 24. 

”Men vad konstigt, varför är adressrutan där nere? Det var ovanligt.” – Person 

med förvärvad hjärnskada om Microsofts smarttelefon 

Figur 24: Microsoft placerar sin adressruta längst nerpå skärmen vilken inte är helt logiskt 
för användarna. 

 
 

3.7. Hitta applikationsbutik & ladda ner applikation 

Då smarta mobiler är uppbyggda av olika applikationer så är tillgängligheten i 

applikationsbutikerna en väsentlig del av telefonernas totala tillgänglighet. Testpersonerna 

fick därför testa att hitta respektive applikationsbutik och sedan ladda ner valfri applikation. 

De flesta testpersoner ansåg att det var enkelt att hitta applikationsbutiken, mycket beroende 

på tidigare vana av smarta mobiler. Apples applikationsbutik ”App Store” var den 

applikationsbutik som testpersonerna tyckte var enklast att hitta. Detta berodde på att 

namnet förknippas med applikationer till skillnad från de andra operativsystemens butiker 

som heter ”Google Play Store” och ”Windows store”.  
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Väl inne i applikationsbutikerna har testpersonerna svårt att hitta sökfunktionen. I 

Androidtelefonernas applikationsbutik Google Play Store är det en del testpersoner som inte 

hittar sökrutan då de tycker att sökrutan ser ut som en rubrik, se röd markering i vänster bild i 

Figur 25. Detta leder till att många missar möjligheten att söka efter den önskade 

applikationen. Testpersonerna anser att en förbättring hade varit att skriva ”Sök på Google 

Play” som det gör när användaren väl tryckt på sökrutan.  

”Lätt att installera, svårare att hitta sökrutan.” – Person med synnedsättning om 

Google Play Store 

Inne i ”Windows Store” uppstår det också problem när testpersonerna ska söka efter en 

applikation. Microsofttelefonen har nämligen två förstoringsglassymboler för ”sök”. 

Telefonen har en menyrad som alltid ligger i nederkant och i den menyraden finns det 

ett förstoringsglas, sedan finns det ett till förstoringsglas högst upp till höger i själva 

applikationsbutiken, se bild i mitten i Figur 25.  Många klickar på den nedre 

söksymbolen som leder ut på internet istället för den övre som leder till sök i 

applikationsbutiken. Detta beror troligen på att söksymbolen är placerad i ett smalt fält 

högst upp samt att det inte görs någon skillnad mellan de olika funktionerna. 

Även iPhone får kritik för sitt sökfält. Inledningsvis måste användaren hitta söksymbolen längst 

ner, sedan är sökfältet smalt med dåliga kontraster, se röda markeringar i bild till höger i Figur 

25.  

”Finns inget sökfält där uppe. Är så van att det kommer upp längst upp på 

skärmen.” – Person med hörselnedsättning om App Store 

Figur 25: Sökrutan i Google Play butiken misstolkas som en rubrik (vänster). 
Microsofttelefonen har två söksymboler vilket förvirrar testpersonerna (mitten) App Stores 
sökruta är liten och har svaga kontraster (höger).   

    
 

En ytterligare begränsning som framfördes med Microsofttelefonen är att det finns betydligt 

färre applikationer i Windows Store jämfört med innehållet i Apples och Androids butiker. 

Detta innebär att vanliga applikationer såsom exempelvis vissa vanliga sociala medier inte 

finns att ladda ner.  
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”Lätt att ladda ner en applikation, men det verkar vara väldigt begränsat med vilka 

applikationer som finns. SL verkar inte finnas.” – Person med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning om Windows Store 

3.8. Personer som navigerar med skärmläsare 

Personer som navigerar med hjälp av telefonens skärmläsare har i större utsträckning än 

andra testpersoner upplevt att de testade telefonerna brister i tillgängligheten. Därför 

presenteras resultat från tester med denna målgrupp separat i avsnittet nedan.  

3.8.1. Det tar tid att lära sig ett nytt operativsystem med en ny skärmläsare 

De flesta av de blinda testpersonerna är iPhoneanvändare på grund av att iOS skärmläsare 

”VoiceOver” i dagsläget anses som den överlägset bästa skärmläsaren av målgruppen. 

Androids skärmläsare heter ”Talkback” och fick skarp kritik av testpersonen under 

användartestet då de mest grundläggande gesterna och kommandona var svåra att hantera. 

Vid test av Windows skärmläsare ”Narrator” blev testpersonerna positivt överraskade. För att 

testpersonerna skulle ha möjlighet att byta till en Microsofttelefon behöver ett antal åtgärder 

göras som exempelvis lägga till svenska som språk. 

För en blind person är det alltid en stor utmaning inledningsvis att lära sig en ny skärmläsare, 

oavsett vilket skärmläsare det handlar om. Användaren måste bland annat lära sig det 

specifika operativsystemets gester, kortkommandon och olika swipe-funktioner. Exempelvis 

skiljer det sig markant vad som händer om användaren swipear med ett eller två fingrar 

mellan de olika operativsystemen. Samtliga testpersoner som är av behov av skärmläsare 

bekräftar att det alltid är en utmaning att lära sig ett nytt system, även iPhone med VoiceOver, 

som i dagsläget är enkelt att använda, var inledningsvis en utmaning.  

3.8.2. Räfflor underlättar för användaren att skilja fysiska knappar åt 

Inledningsvis anser testpersonerna att telefonerna i testet är onödigt stora då man som blind 

inte alls är beroende av en stor skärm. Denna åsikt förstärktes också under användningen då 

det finns stora ytor på skärmen som inte är klickbara. För en person som navigerar med 

skärmläsare är sådana ytor helt onödiga och försvårar navigeringen.  

Vidare är fysiska knappar väsentliga för en blind person. Testpersonerna föreslår att knappar 

kan kompletteras med räfflor eller liknande för att göra det lättare att skilja olika fysiska 

knappar åt. När det gäller placering av knappar är de blinda testpersonerna överens med 

övriga testpersoner, knapparna får inte placeras för långt ner på smarttelefonens sida då 

användaren riskerar att trycka på knapparna av misstag.  

3.8.3. Viktigt med kortkommando för att lägga på 

Samtliga blinda testpersoner stötte på stora problem när de skulle svara och lägga på ett 

telefonsamtal. Detta berodde på att testpersonen försökte lägga på med hjälp av ett 

kortkommando men det fungerade inte, utan de fick istället swipea sig runt på skärmen för att 

hitta ”lägg på”. Testpersonerna poängterar att det är viktigt att det finns ett kortkommando 

för att svara/lägga på så man inte behöver söka efter ”lägg på”-knappen. På iPhone 

dubbeltappar2 man för att lägga på, det är en bra lösning enligt testpersonerna.    

                                                             

2 Dubbeltappa innebär att användaren trycker/duttar snabbt två gånger på skärmen.   
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3.8.4. Övning ger färdighet men vissa grundläggande saker måste förbättras 

Testpersonen som använde Talkback över helgen ansåg att telefonen blev något enklare att 

använda, men att den fortfarande var alldeles för inkonsekvent i gränssnittet och därför 

mycket svår att lära sig. Narrator upplevdes som något enklare att ta till sig men där fanns det 

andra brister såsom att skärmläsaren inte gick att få på svenska.  

”Ju mer man använder så blir det absolut lättare. Men det krävs mer jobb från 

utvecklarna innan den blir hanterbar på egen hand. Med en seende så går det ju 

bra. Minuspoäng för menyn som kallas "App Bar”.” – Blind person om Windows 

Narrator 

Några faktorer som är avgörande för en god användarupplevelse vid användning av 

skärmläsare i en smarttelefon är att:  

 Skrivfält är korrekt definierade vilket innebär att fältet läses upp som en redigeringsruta 

samt att vad som ska skrivas i fältet anges samt läses upp efter inmatning, 

 Knappar och applikationer är döpta till dess funktion, 

 Att knappar är konsekvent placerade, exempelvis bakåtknappen, 

 Det är en fördel om det finns minst en fysisk knapp på framsidan som referenspunkt till 

var skärmen börjar.  

3.9. Hemtesterna tyder på att en helg inte är nog med tid för att vänja sig med 
ett nytt gränssnitt  

Syftet med hemtesterna var att observera aspekter som framträder under mer omfattande 

användning av smarta mobiler, samt om smarta mobilerna upplevdes enklare att använda 

efter mer tid. Resultaten visar att testpersonerna stötte på samma problem i hemmiljö som i 

användartesterna i Stelacons lokaler samt att åsikten om hur enkel eller svår en telefon är att 

använda var relativt oförändrad efter en helgs användning.  

Majoriteten av testpersonerna upplevde att telefonen de testade blev enklare att använda 

under det inledande användartestet hos Stelacon, därmed inte sagt att telefonen 

nödvändigtvis upplevdes som enkel att använda. För att undersöka om den upplevda 

tillgängligheten fortsatte att öka under längre användning så fick testpersonerna använda 

telefonen på egen hand i hemmiljö under en helg. Under uppföljningsintervjun efter 

hemtestet ansåg dock testpersonerna att telefonernas användbarhet och tillgänglighet var 

oförändrad, det vill säga att telefonerna varken blivit enklare eller svårare efter användning 

över helgen. Istället var det flera testpersoner som hittade ytterligare svårigheter under en 

mer omfattande användning.  

”Nej, det var oförändrat. Jag fick ju såklart leta mindre och mindre, men problemen 

som jag upplevde i fredags kvarstod, vilket gör att jag inte gillar den.” – Person 

med förvärvad hjärnskada efter hemtest 

Testpersonerna hanterade svårigheter på olika sätt. Några vände sig till testledaren från 

Stelacon eller till familj och vänner, andra testade sig fram. Ingen testperson svarade att de 

sökte efter hjälp på internet. I flera fall genomförde inte testpersonen alla testmoment i 

hemmiljö då de inte fann en lösning på problemet och då blev för frustrerade för att fortsätta.  

En slutsats som kan dras från detta är att det troligtvis krävs ytterligare tid och användning för 

att få så pass stor vana av en ny smarttelefon att det påverkar känslan av att en smarttelefon 

är enkel att använda. Det är också viktigt att användare som inte känner sig trygga i att testa 

sig fram till en lösning har möjlighet att fråga någon om hjälp och få stöd.  
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4. Slutsatser 

Utifrån studiens resultat har Stelacon dragit slutsatser om vad det är som påverkar den 

upplevda tillgängligheten i smarta mobiler. I avsnitten nedan presenteras dessa slutsatser.   

4.1. Smarta mobiler uppfyller vissa krav på tillgänglighet men flera brister 
finns 

Stelacon bedömer att de testade telefonerna i stor utsträckning når upp till de krav som ställs 

kring  tillgänglighetsinställningar exempelvis flexibel förstoring och kontrast, möjlighet att 

ställa in ljusförhållanden samt möjlighet att ställa in volymen.  

Däremot finns brister gällande tillhandahållande av information om hur användningen av 

produkten sker. Det är också av stor vikt att telefonerna har enkla användarmanualer som 

beskriver mer än endast uppstart. Telefontillverkarna kan inte förlita sig på att användarna har 

möjlighet att hämta information från webbsidor eller ta hjälp från vänner och familj.  

Även om en telefon skulle uppnå samtliga krav som finns i tillgänglighetsdirektivet visar 

studiens resultat att det finns ytterligare faktorer som påverkar den upplevda tillgängligheten 

exempelvis tidigare vana av smarta mobiler. Det är därför viktigt att slutanvändare inom olika 

målgrupper involveras i utvecklingen av telefonerna och att användartester genomförs.  

4.2. Vana av smarta mobiler påverkar den upplevda tillgängligheten 

Studien visar att tidigare vana av smarta mobiler spelar in på den upplevda tillgängligheten. 

Det visas inledningsvis genom att personer med stor vana har enklare för att ta till sig ett nytt 

gränssnitt än en person med mindre vana. Studien visar också att personer med stor vana kan 

uppleva ett gränssnitt, som är mindre användarvänligt, precis lika svårt som en person med 

mindre vana. Detta innebär att vissa telefoner är svåra att använda för samtliga användare.  

Två av telefonerna, Sony och Microsoft, upplevs generellt som svårare att använda än de 

andra testade telefonerna i studien, oberoende av tidigare vana av smarta mobiler. Dessa 

telefoner upplevdes inte heller, till skillnad från de andra telefonerna, som enklare att 

använda i slutet av testtillfället. Anledningen till att Sony och Microsoft upplevs som svårare 

att använda bedöms vara att deras gränssnitt skiljer sig markant från de andra telefonerna. 

Detta innebär att vana testpersoner inte kan förlita sig på sin smarttelefonvana och ovana 

testpersoner upplever gränssnittet så pass komplicerat att grundläggande manövrering tar 

lång tid att lära sig.  

För personer med mindre vana av att använda smarta mobiler går det att se att vissa 

smarttelfoners gränsssnitt är enklare att förstå än andra, framförallt Doros gränssnitt. Doros 

placering av knappar samt användning av text istället för symboler, eller text i kombination 

med symboler, är faktorer som underlättar användningen för en nybörjare.   

Sammanfattningsvis tyder resultatet av studien på att vana av ett visst gränssnitt påverkar hur 

användaren upplever tillgängligheten och användbarheten i telefoner. Samtidigt finns det 

telefoner som är enklare än andra att lära sig att använda, oberoende av tidigare vana.  

4.3. Användarens interaktion med smarta mobilen kräver viss vana 

Användaren interagerar med smarttelefonen genom att trycka eller göra swipeande rörelser 

på telefonens skärm, alternativt trycka på telefonens fysiska knappar. För att en användare 

enkelt ska kunna interagera med smarttelefonen så är det viktigt att knappar är placerade på 

ett sätt så att användaren inte kommer åt dessa av misstag. Fysiska knappar som är placerade 
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långt ner på telefonens sidor kan vara i vägen vid användning. Knapparna på sidan bör istället 

vara placerade på telefonens övre del.  

För ökad tillgänglighet bör touchknappar alltid vara synliga. Några utav de testade telefonerna 

i studien har dolda touchknappar som är placerade bredvid hemknappen i nederkant. 

Eftersom att dessa knappar inte alltid är synliga är risken stor att användare trycker på dessa 

av misstag. 

Det är svårt för vissa användare när telefonens skärm täcker stor del av telefonens framsida 

eftersom tryckbara ytor finns långt ut i kanterna på telefonerna. Risken är då stor att en 

användare råkar trycka på skärmen när denne håller telefonen i handen. Detta har specifikt 

visat sig vara problematiskt vid tester med personer vars handmotorik är nedsatt och som 

därför har behov av att hålla telefonen i ett fastare grepp. 

Slutligen bör tangentbordet ha starka kontraster och varje tangent ha en tydlig kontur för att 

underlätta för användarna. I dagsläget har alla telefoner små tangenter och det kan därför 

vara svårt att pricka rätt om man inte ser konturer ordentligt.  

4.4. Tillgänglighetsinställningar är svåra att hitta 

Tillgänglighetsinställningar som exempelvis stor text eller hög kontrast, som många användare 

är beroende av, har visat sig vara svåra att hitta. För att öka telefonernas tillgänglighet måste 

användaren enkelt kunna hitta dessa inställningar och de bör därför vara placerade i första 

nivån av inställningsmenyn.  

De testade telefonerna har varierad mängd tillgänglighetsinställningar men generellt upplever 

testpersonerna att det är svårt att förstå vad de olika inställningarna innebär. Informationen 

bör därför förbättras och göras enklare för att fler ska kunna ta del av de inställningar och 

hjälpmedel som finns tillgängliga. När användaren sedan har aktiverat en 

tillgänglighetsinställning är det viktigt att denna inställning är kompatibel med alla delar av 

gränssnittet.  

4.5. Viktigt med tydliga symboler och ordval 

I smarta mobilernas användargränssnitt används ofta symboler på knappar och länkar. Olika 

telefontillverkare använder olika symboler i sina telefoner, även om de använder samma 

operativsystem, vilket innebär att användaren måste lära sig att förstå de nya symbolerna vid 

byte av telefon. Idag används exempelvis symboler såsom disketter och pappersflygplan, 

dessa är svåra för användaren att se och förstå.  

För att öka tillgängligheten bör symbolerna ha tydlig koppling till knappens funktion och 

kompletteras med text. Symbolens färg bör också ha god kontrast mot bakgrunden så att 

användaren enklare ser den.  

4.6. Återkoppling och vägledning genom användarprocessen ökar 
tillgängligheten 

För att en telefon ska upplevas som tillgänglig är det väsentligt att användaren får vägledning 

genom olika moment, exempelvis hur telefonen låses upp eller hur man svarar på ett samtal.  

Vidare är det viktigt att få tydlig återkoppling när moment är genomförda, exempelvis när en 

bild har tagits med kameran. Återkopplingen kan ske genom vibration eller blinkningar 

alternativt att det kommer upp en informationstext på skärmen.  
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Återkoppling är också helt avgörande vid användning av skämläsare då användaren måste 

veta var på skärmen han eller hon befinner sig. Skärmläsaren måste återkoppla så fort 

användaren nuddar skärmen.    

4.7. Den upplevda tillgängligheten i förhållande till telefonens prisklass 

Telefonens pris står inte i direkt relation till den upplevda tillgängligheten i telefonen utan 

beror snarare av vilken typ av behov och förutsättningar som användaren har. Den billigaste 

telefonen i studien får högst betyg av testpersonerna tillsammans med de två dyraste 

telefonerna. Anledningen till detta bedöms vara att den billigaste telefonen har ett gränssnitt 

som är väldigt likt de dyrare telefonerna. Detta innebär att för personer, vars behov handlar 

om att gränssnittet ska vara enkelt att använda, är den billigaste telefonen lika tillgänglig som 

de dyrare.  

Vissa användare kan dock vara i behov av hjälpmedel som exempelvis skärmläsare eller 

inbyggd talsyntes, som upplevs vara bättre på dyrare telefoner. Dessa hjälpmedel kan 

dessutom vara helt avgörande för att en person ska ha möjlighet att använda en telefon vilket 

innebär att denna målgrupp kan tvingas välja dyrare telefoner.   
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5. Rekommendationer 

Den upplevda tillgängligheten beror på användarens individuella förutsättningar och behov 

samt dennes vana av smarta mobiler. I studien framkommer det dock förbättringsåtgärder 

som kan öka användbarheten och tillgängligheten i smarta mobiler för alla användare, oavsett 

deras tidigare vana och om de har en funktionsnedsättning eller inte. 

Nedan presenteras Stelacons rekommendationer.  

 Användare bör få stöd genom inlärningsprocessen med hjälp av enkla användarmanualer 

och möjlighet till telefonsupport. 

 Fysiska knappar bör placeras på telefonens övre del så att användaren inte kommer åt 

dessa av misstag. 

 Touchknappar bör alltid vara synliga för användare. 

 För att undvika att användaren kommer åt funktioner på skärmen av misstag bör skärmen 

inte placeras längst ut i telefonens kant. 

 Tangenter i telefonens tangentbord bör ha konturer och god kontrast mot bakgrunden.  

 Placera tillgänglighetsinställningar och hjälpmedel i första nivån av inställningsmenyn. 

 Förtydligad information i telefonen om olika hjälpmedel och hur dessa används.  

 Telefonen måste vara kompatibel med tillgänglighetsinställningar.  

 Viktigt att använda symboler och ordval med tydlig koppling till funktion.  

 Användaren ska få återkoppling och vägledning genom alla moment.  

 Involvera slutanvändare inom olika målgrupper vid utvecklandet av smarta mobiler.  
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6. Bilaga - Testguide 

Inledning – Deltagarpresentation & bakgrundsfrågor 

1. Namn, ålder och kön 

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

3. Har du en smarttelefon idag? I så fall vilken? 

4. Hur skulle du beskriva din användning? Vad gör du oftast på din smarttelefon? 

5. Vilken vana har du av smarta mobiler? Under medel, medel eller över medel? 

6. Hur bedömer du att din funktionsnedsättning påverkar din användning av smarta 

mobiler? 

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

använder din smarttelefon? 

 

Testmoment 1 – Fysiska egenskaper 

1. Utvärdera hur enheten upplevs att hålla i handen  

̵ Hur sitter den i handen?  

̵ Hur upplevs storleken, är den för stor eller för liten? 

̵ Hur känns vikten? 

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

 

2. Utvärdera knappar  

̵ Placering av knappar 

̵ Är knapparna lättillgängliga (lätta att nå?) 

 

Testmoment 2 – Grundläggande manövrering 

3. Sätt igång enheten  

̵ Är det enkelt eller svårt att sätta igång enheten? Varför? 

̵ Är det enkelt eller svårt att låsa upp enheten? Varför? 

4. Utvärdera skärmegenskaper  

̵ Vad får du för fösta intryck av skärmen (Storlek, kontrast, ljus, antal symboler)  

5. Förflytta dig mellan sidor på skärmen och kom tillbaka till hemskärmen  

̵ Är det lätt eller svårt att förflytta sig mellan sidor och komma tillbaka till 

hemskärmen? Varför? 

 

Testmoment 3 – Hjälpmedel 

6. Hitta inbyggda hjälpmedel och ställ in enheten efter individuella behov, exempelvis 

förstoring, diktering, läs upp text, röststyrning eller VoiceOver / TalkBack. 

̵ Är det enkelt eller svårt att hitta hjälpmedel? 

̵ Finns det någonting som skulle göra det enklare att hitta hjälpmedel? 

7. Hjälpinstruktioner  

̵ Är det enkelt eller svårt att hitta instruktioner till de hjälpmedel som är inbyggda? 

̵ Finns det någonting som skulle göra det enklare att hitta instruktioner till 

inbyggda hjälpmedel? 
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Testmoment 4 – Kommunicera  

8. Lägg till en ny kontakt 

̵ Är det enkelt eller svårt att lägga till en kontakt? 

̵ Finns det någonting som skulle göra det enklare att upprätta röstsamtal? 

 

9. Upprätta ett röstsamtal  

̵ Är det enkelt eller svårt att upprätta ett röstsamtal ? 

̵ Finns det någonting som skulle göra det enklare att upprätta röstsamtal? 

 

10. Svara på ett röstsamtal  

̵ Är det enkelt eller svårt att svara på ett röstsamtal ? 

̵ Finns det någonting som skulle göra det enklare att svara på ett röstsamtal? 

11. För döva testpersoner - Upprätta ett videosamtal  

̵ Är det enkelt eller svårt att upprätta ett videosamtal? 

̵ Hur upplevs kvaliteten på samtalen? 

̵ Finns det någonting som skulle göra det enklare att upprätta röst-/videosamtal? 

12. Skicka ett SMS 

̵ Är det enkelt eller svårt att skicka ett sms? 

̵ Finns det någonting som skulle göra det enklare att skicka ett sms? 

13. Fotografera och bifoga bilden i bilaga i ett meddelande 

̵ Är det enkelt eller svårt att bifoga en bild i ett meddelande? 

̵ Finns det någonting som skulle göra det enklare att ta en bild och bifoga den i ett 

meddelande? 

 

Testmoment 5 – Anslut till Wifi & surfa 

14. Hitta till Wifi-inställningar 

̵ Är det lätt eller svårt att hitta var du ansluter till Wifi? Varför?  

15. Surfa in på en internetsida och läs en text  

̵ Är det enkelt eller svårt att gå in på en internetsida?  

̵ Finns det någon som skulle göra det enklare att gå till en internetsida? 

 

Testmoment 6 – Hitta applikationsbutik & ladda ner applikation 

16. Hitta applikationsbutiken 

̵ Var det enkelt eller svårt att hitta applikationsbutiken? 

17. Ladda ner en applikation 

̵ Är det enkelt eller svårt att ladda ner en applikation? 

̵ Finns det någonting som skulle göra det enklare att ladda ner en applikation? 
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Testmoment 7 – Stäng av enheten & utvärdera helheten.  

18. Stäng av enheten  

̵ Är det enkelt eller svårt att stänga av enheten? Varför? 

19. Utvärdera helheten 

̵ Är det enkelt eller svårt att använda enheten? 

̵ Finns det någonting som skulle göra det enklare att använda enheten? 

̵ Upplevde du att användarvänligheten och tillgängligheten ökade under testets gång 

(vana)? 

̵ Betygsätt 0-5 

 


