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1

Beskrivning av PTS uppdrag kopplat till
undersökningen

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.
PTS arbetar för att företag och organisationer ska inkludera tillgänglighet som en naturlig del i
arbetet med utvecklingen av tjänster och produkter. En så stor del av befolkningen som
möjligt ska kunna använda tjänster, ta del av information och ha tillgång till digitala
kommunikationsmöjligheter. PTS uppdrag är att stötta och driva på en sådan utveckling. En
central utgångspunkt i arbetet är att utgå från målgruppernas behov och att identifiera
brister i tillgängligheten inom PTS ansvarsområden elektronisk kommunikation och post.
Idag anger hälften (51 %) av Sveriges befolkning (16+ år) och 54 procent av
internetanvändarna att de använder sig av en digital brevlåda. Personer med
funktionsnedsättning använder inte digitala brevlådor i samma utsträckning. PTS har velat
undersöka varför det är så.
Analysföretaget Analysys Mason har på uppdrag av PTS undersökt behov och hinder vid
användning av digitala brevlådor hos personer med funktionsnedsättning.
Undersökningen har identifierat de vanligaste hindren som användarna stöter på vid
användning av digitala brevlådor i form av bristande tillgänglighet i brevlådornas funktion och
gränssnitt och kompabilitet med hjälpmedel. Användarna i studien anger också andra
faktorer som hindrar såsom bristande information om vad en digital brevlåda är samt
avsaknad av stöd för att lära sig använda tjänsten. Ytterligare en viktig insikt från
undersökningen är att det saknas testmiljöer för att fullt ut kunna testa tillgängligheten i de
digitala brevlådorna.
De slutsatser och rekommendationer som lämnas i rapporten är konsultföretagets egna. PTS
anser att resultat och slutsatser från undersökningen ger ett värdefullt bidrag till det fortsatta
främjandearbetet för full digital inkludering.
Genom undersökningen vill PTS bidra till att öka kunskapen om hur personer med
funktionsnedsättning använder digitala brevlådor och sprida insikterna om problemen från
undersökningen vidare till berörda aktörer.
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Sammanfattning
Den här studien är genomförd av Analysys Mason på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS) under
oktober 2020 till januari 2021. Syftet med studien är att undersöka och fördjupa kunskaperna om de
behov och hinder som personer inom olika målgrupper upplever när de använder digitala brevlådor.
Målgrupperna för undersökningen är personer med synnedsättning, personer med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning och personer med hjärnskada. Informationsinsamlingen har bestått av
dokumentstudier samt djupintervjuer och användartester med personer inom målgrupperna. På den
svenska marknaden finns fyra digitala brevlådor: Kivra, Digimail, e-boks och Min myndighetspost.
Alla digitala brevlådor har användartestats.
Resultatet av undersökningen visar att deltagarna klarar av att genomföra de flesta moment som de fått
testa i de digitala brevlådorna, men att de i vissa situationer stöter på hinder som försvårar användningen
eller gör att de inte kan genomföra momenten på egen hand. Det handlar till exempel om att hjälpmedel
inte är fullt kompatibla med tjänsterna, att vissa funktioner är svåra att hitta eller att deltagarna inte
känner igen de ord som används i de digitala brevlådorna.
De hinder och behov som deltagarna lyfter fram under intervjuerna återkommer i flera fall som konkreta
exempel under användartesterna. Exempel på behov som deltagarna beskriver är att de digitala
brevlådorna behöver fungera tillsammans med skärmläsare och andra hjälpmedel, att knappar och
menyer behöver vara enkla att upptäcka samt att det bör krävas så få steg som möjligt för att utföra sina
ärenden i tjänsterna. Flera deltagare tycker också det är viktigt att de digitala brevlådorna har kortfattade
texter, avskalad design samt att bilder och ikoner används som komplement till text.
De deltagare som inte har en digital brevlåda vill ha information och stöd för att lära sig använda
tjänsten. Några deltagare uttrycker även att de skulle ha behov av löpande stöd från personer i sin
omgivning för att kunna använda en digital brevlåda.
Så kan tillgängligheten öka i digitala brevlådor
Med utgångspunkt från de hinder och behov som deltagarna upplever när de använder digitala brevlådor
ger vi förslag på hur de digitala brevlådorna kan göras mer tillgängliga och användbara. Våra viktigaste
rekommendationer är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Erbjud kortfattad och enkel information om digitala brevlådor.
Erbjud en övningsmiljö och beskriv viktiga funktioner i de digitala brevlådorna.
Säkerställ att de digitala brevlådorna är kompatibla med hjälpmedel, som skärmläsare samt
inställningar för att förstora och zooma.
Utforma de digitala brevlådorna så att det krävs få steg för att utföra ärenden. Använd också
enkla och beskrivande ord i menyer, som speglar det användaren vill göra.
Gör det enkelt att upptäcka knappar och menyer, till exempel genom att använda tillräckliga
kontraster, göra text och ikoner större och tänka på placeringen av knappar och menyer.
Använd kortfattad och begriplig text i kombination med bilder och ikoner.
Använd en avskalad design och gör det möjligt för användaren att göra ett val i taget.
Erbjud flera sätt att kontakta kundtjänst, både muntligt och skriftligt.
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1 Om undersökningen
Det inledande avsnittet beskriver bakgrunden och syftet med undersökningen. Därefter ger vi en
översikt över vilka funktioner som finns i de digitala brevlådorna på den svenska marknaden. Vi
beskriver också vilka metoder som har använts för att samla in underlag till rapporten och vilka
målgrupper som ingår i undersökningen.

1.1 Bakgrund och syfte
Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som bevakar elektronisk kommunikation och post i
Sverige. PTS har bland annat i uppdrag att se till att viktiga tjänster för personer med
funktionsnedsättning inom dessa områden finns tillgängliga. En viktig grund för arbetet är att kartlägga
och fördjupa kunskaperna om de behov och hinder som finns hos användare med funktionsnedsättning
samt andra användare med särskilda behov. Varje år genomför PTS därför olika studier för att
undersöka behov och hinder hos olika användargrupper när det gäller it och kommunikationstjänster.
I den här undersökningen vill PTS undersöka och fördjupa kunskaperna om de behov och hinder som
olika målgrupper upplever när de använder digitala brevlådor. Syftet med studien är att bredda och öka
den interna kompetensen på PTS om användargruppernas upplevda behov och hinder vid användning
av digitala brevlådor. Målgrupperna för undersökningen är
•
•
•

personer med synnedsättning
personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
personer med hjärnskada.

Målgruppen äldre ingår inte i uppdraget eftersom coronapandemin försvårar deras möjligheter att delta
i användartester på ett säkert sätt.

1.2 Vad är digitala brevlådor?
En digital brevlåda är en e-tjänst som möjliggör post i ett digitalt format. Med en digital brevlåda får
användaren post från myndigheter och företag digitalt i stället för på papper. För att skapa en digital
brevlåda som privatperson krävs en e-legitimation, som BankID. Eftersom inloggning sker med elegitimation är den digitala brevlådan säkrare än vanliga e-postmeddelanden och pappersbrev. En
digital brevlåda är också miljövänlig och kan bidra till att snabba på processer och korta ned
handläggningstider. 1

1

Skatteverket. Skaffa digital brevlåda.
https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/digitalbrevlada.4.71004e4c133e23bf6db8000868
16.html (Hämtad 2020-11-20).
Smartify. Digitala brevlådor – vad är det? https://smartify.se/blogg/digitala-brevlador-vad-ar-det/ (Hämtad
2020-11-20).
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Digitala brevlådor har funnits i Sverige sedan 2012 och det finns i dag fyra olika leverantörer på den
svenska marknaden: Kivra, Digimail, e-Boks och Min myndighetspost. I Sverige anger ungefär hälften
(51 procent) av befolkningen (16+ år) att de använder en digital brevlåda. Enligt tidningen Ny teknik
var motsvarande siffra 20 procent 2017. Trots att användningen har ökat ligger Sverige fortfarande efter
grannländer som exempelvis Danmark, där digitala brevlådor har över 80 procent täckning. Skillnader
i politik och lagstiftning för digitalisering är en förklaring. I Danmark är det ett krav för företag och
privatpersoner att ha en digital brevlåda, till skillnad från i Sverige. Enligt undersökningen Svenskarna
och internet 2019 finns det i dag särskilt två grupper i det svenska samhället som halkat efter när det
kommer till att använda digital brevlåda: lågutbildade och äldre. Bland äldre över 75 år har bara 19
procent en digital brevlåda. 2
Av undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2019 framgår det även att cirka
en tredjedel av alla personer med funktionsnedsättning inte har något sätt att identifiera sig digitalt,
vilket är ett hinder för att kunna använda en digital brevlåda. Motsvarande siffra bland personer utan
funktionsnedsättning är sex procent. De flesta med funktionsnedsättning som saknar e-legitimation är
yngre eller medelålders, vilket skiljer sig från personer utan funktionsnedsättning där gruppen till stor
del består av äldre. 3 Undersökningen beskriver att det kan finnas flera skäl till varför en person saknar
ett sätt att legitimera sig digitalt. Det kan till exempel bero på att man inte har en relation med en bank
eller att man av ekonomiska skäl blivit tilldelad en förvaltare eller god man.
De digitala brevlådorna Kivra, Digimail, e-Boks och Min myndighetspost erbjuder flera liknande
funktioner, men de skiljer sig också åt i vissa avseenden. Min myndighetspost är statens egen digitala
brevlåda där användaren kan ta emot post från myndigheter och kommuner. I Kivra, Digimail och eBoks går det att ta emot post från både offentlig och privat sektor. Några digitala brevlådor erbjuder
även andra funktioner, som möjlighet att betala räkningar, signera dokument eller ta emot digitala
kvitton. Figur 1.1 visar vilka funktioner de digitala brevlådorna erbjuder.
Figur 1.1: Överblick över de digitala brevlådornas funktioner. [Källa: tjänsternas webbplatser, 2020.]
Funktioner

Digimail

e-Boks

Kivra

Min
myndighetspost

Möjlighet att få
post från
offentlig sektor?

Ja

Ja

Ja

Ja

Möjlighet att få
post från privat
sektor?

Ja

Ja

Ja

Nej

Möjlighet att
betala
räkningar?

Nej

Nej

Ja

Nej

2

Internetstiftelsen. Svenskarna och internet 2019.
https://svenskarnaochinternet.se/app/uploads/2019/10/svenskarna-och-internet-2019-a4.pdf (Hämtad
2020-11-02).

3

Begripsam. Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2019.
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legaladokument/pm/2020/internet/smfoi_2019_huvudrapport.pdf (Hämtad 2020-11-23).
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Funktioner

Digimail

e-Boks

Kivra

Min
myndighetspost

Möjlighet att
signera
dokument?

Nej

Ja

Ja

Nej

Möjlighet för
andra att läsa
och hantera
dina brev?

Nej

Ja

Ja

Ja

Hur sker
legitimering?

BankID

BankID

BankID (endast
mobilt)

BankID, Nordea
e-legitimation,
Freja eID+, AB
Svenska Pass
och Foreign eID

Hur sker
avisering om
nya brev?

Notifikation om
användaren har
appen, annars
e-post

Användaren kan
välja e-post eller
sms

Notifikation om
användaren har
appen, annars
e-post

Användaren kan
välja e-post eller
sms

Vilka plattformar
stödjs?

Webbläsare
(endast via
dator), iOS och
Android

Webbläsare,
iOS, Android och
Windows

Webbläsare, iOS
och Android

Webbläsare

1.3 Vår metod
Vi har använt tre metoder för att samla in underlag till rapporten: dokumentstudier, djupintervjuer och
användartester. Dokumentstudierna har syftat till att skapa en förståelse för de olika digitala brevlådorna
på marknaden och vilka funktioner de erbjuder. De har bestått av att samla in och analysera information
från tjänsternas webbplatser samt från artiklar och rapporter inom området.
Vi har genomfört djupintervjuer med nio personer inom målgrupperna och med en stödperson.
Intervjuerna har gjorts antingen på telefon eller via videosamtal. Syftet med intervjuerna har varit att få
en bild av deltagarnas behov och hinder när de använder digitala brevlådor samt deras behov av stöd.
Frågorna som vi ställt under intervjuerna har varit öppna utan givna svarsalternativ, vilket gett
deltagarna möjlighet att svara på frågorna utifrån sitt perspektiv. Även de personer som deltagit i
användartesterna har fått svara på ett urval av frågorna i intervjuguiden innan de gjorde testet.
För att få en förståelse för hur personer inom målgrupperna upplever användningen av de fyra digitala
brevlådorna på den svenska marknaden har vi genomfört användartester med 12 personer. Vi hade
planerat att genomföra användartest med 13 personer, men med hänsyn till skärpta krav till följd av den
ökande smittspridningen av covid-19, genomfördes det sista testet i stället i form av en intervju för
målgruppen personer med hjärnskada.
Användartester är en kvalitativ metod som används för att utvärdera tillgängligheten och
användbarheten i exempelvis digitala tjänster. Under testerna genomför deltagarna förutbestämda
moment, så kallade användarscenarion. Det ger en djupare förståelse för hur något kan utvecklas eller
förtydligas för att öka tillgängligheten. I användartesterna ingick följande moment:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skilja mellan lästa och olästa brev.
Markera ett läst brev som oläst.
Arkivera ett brev.
Ta reda på vilka myndigheter som det går att få digital post från.
Ta reda på vilka privata aktörer som det går att få digital post från.
Ändra e-postadress för aviseringar.
Dela den digitala brevlådan med en annan person.
Betala en faktura.
Signera ett dokument.
Hitta svar på vanliga frågor.
Hitta kontaktuppgifter till kundtjänst.

Momenten har anpassats efter vilka funktioner som finns i de olika digitala brevlådorna. Möjligheten
att betala en faktura finns till exempel bara i Kivra och möjligheten att arkivera ett brev finns bara i eBoks och Digimail. Efter varje moment fick testpersonerna svara på hur de upplevde momentet och vad
som var enkelt och svårt, om något hade kunnat göras enklare samt om de saknade någon information.
När alla moment hade genomförts fick testpersonerna även reflektera över vad som var det bästa och
sämsta med den digitala brevlådan som de testat, och vad som skulle underlätta användningen av
tjänsten för dem. Varje testperson fick utvärdera två digitala brevlådor.
Användartesterna har genomförts i app på smarttelefon eller surfplatta som har större spridning än dator
hos deltagargrupperna.4 Vissa deltagare säger också att de föredrar mobila enheter framför dator,
eftersom de tycker att den är mer komplicerad. 5 Testerna har utförts på enheter från Apple mot bakgrund
av att iOS är den vanligaste mobila plattformen i Sverige. 6 Min myndighetspost har inte någon app och
har därför testats i webbläsare. Kivra har testats i leverantörens testmiljö och övriga tjänster har testats
med testledarnas egna användarkonton, eftersom det inte har funnits tillgång till testmiljöer för att testa
via app. 7 Vid testtillfällena för dessa tjänster har testpersonerna använt testledarens e-legitimation, som
godkänt inloggningen i tjänsten med sin personliga kod. Av integritetsskäl har ingen testperson använt
sin egen e-legitimation under användartesterna.
Avsaknaden av publika testmiljöer som fungerar med app för vissa av tjänsterna har medfört att
inloggningsmomentet inte har kunnat testas i studien, men den större spridningen och deltagargruppens
utpekade preferens har gjort att mobila enheter trots detta föredragits.

4

Begripsam. Resultat och rapporter Svenskarna med funktionsnedsättning och internet, 2019.
https://www.begripsam.se/internet/rapporter-2/ (Hämtad 2020-12-14).

5

Framför allt inom grupperna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och hjärnskada har testdeltagare i den
här och tidigare studier angett att de föredrar att använda mobila enheter framför dator.

6

Internetstiftelsen. Svenskarna och internet 2019.
https://svenskarnaochinternet.se/app/uploads/2019/10/svenskarna-och-internet-2019-a4.pdf (Hämtad
2020-11-02).
Alla fyra digitala brevlådor har publika testmiljöer via webbportal, men dessa kan inte användas tillsammans
med app på smarttelefon eller surfplatta.

7
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9

Funktionen att signera dokument har inte kunnat testats i e-Boks, så för e-Boks har den funktionen
utelämnats ur studien.

1.4 Deltagarna i undersökningen
Avsnittet beskriver deltagarnas förutsättningar och vana av att använda digital teknik. Informationen
som presenteras är baserad på deltagarnas egna beskrivningar. Deltagarna har rekryterats genom det
breda kontaktnät som Analysys Mason upparbetat i tidigare undersökningar. I rekryteringen har vi i
möjligaste mån tagit hänsyn till ålder, kön, olika socioekonomiska faktorer och hur vana personerna är
vid att använda digital teknik. Med hänsyn till coronapandemin har äldre personer inom respektive
målgrupp inte deltagit i användartesterna. Figur 1.2 ger en överblick över hur många personer inom
varje målgrupp som deltagit i djupintervjuerna och användartesterna.
De tre övergripande målgrupperna ingår i undersökningen för att fånga en bredd av behov och hinder
vid användning av digitala brevlådor. Indelningen av målgrupperna är utformad så att personerna inom
varje målgrupp förväntas ha liknande behov när de använder digital kommunikation. Trots det kan
behov och hinder skilja sig mycket åt även inom målgrupperna.
Figur 1.2: 10 personer deltog i djupintervjuerna och 12 personer i användartesterna.
Övergripande målgrupp
Synnedsättning
Neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning
Hjärnskada

Målgrupp

Djupintervjuer

Användartester

Lindrig till måttlig synnedsättning

1

2

Grav synnedsättning

1

1

Blindhet

1

2

Adhd och add

2

2

Autismspektrumtillstånd

1

2

Medfödd och förvärvad
hjärnskada

4

3

10

12

Totalt

Personer med synnedsättning
En synnedsättning innebär att man har svårt att läsa text eller svårt att orientera sig med hjälp av synen.
Det finns olika grad av synnedsättning: lindrig synnedsättning, måttlig synnedsättning, grav
synnedsättning och blindhet. De flesta kan svagt skönja färger och föremål eller ser med ett starkt
begränsat synfält. En blind person saknar helt användbara synrester, men kan ofta uppfatta visst ljus. 8
Totalt deltog åtta personer med synnedsättning i undersökningen: tre blinda personer, tre personer med
lindrig till måttlig synnedsättning och två personer med grav synnedsättning. Personerna som deltog i

8

Synskadades Riksförbund. Vem är synskadad? https://www.srf.nu/leva-med-synnedsattning/omsynskador/vem-ar-synskadad/ (Hämtad 2020-12-14).
Synskadades Riksförbund. Ordlista. http://www.srfstockholmgotland.se/Tips-for-seende/Ordlista/ (Hämtad
2020-12-14).
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användartesterna är i åldrarna 22–48 år, och de som deltog i intervjuerna är 29–81 år. Fem kvinnor och
tre män har deltagit i undersökningen.
Deltagarna har olika vana av att använda digital teknik. De flesta beskriver att de använder
”vardagsteknik”, och två beskriver att de är tekniskt kunniga. Majoriteten av deltagarna använder både
smarttelefon och dator till vardags, men några använder framför allt smarttelefon. En person beskriver
att hen har använt dator tidigare, men är osäker på hur hen skulle klara av det i dag. Några deltagare
använder även surfplatta. En person använder bara dator, eftersom hen har svårt att se på mindre
skärmar.
Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är ett samlingsbegrepp för flera diagnoser, exempelvis adhd,
add och autismspektrumtillstånd. De kallas för neuropsykiatriska för att hjärnan och nervsystemet
bearbetar information på ett annorlunda sätt. En person med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan
till exempel ha svårigheter med reglering av uppmärksamhet, impulskontroll eller aktivitetsnivå,
samspel med andra människor, inlärning och minne, att uttrycka sig i tal och skrift samt motorik. 9
Totalt deltog sju personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i undersökningen: fyra personer
med adhd eller add och tre personer med autismspektrumtillstånd. Personerna som deltog i
användartesterna är i åldrarna 39–44 år, och de som deltog i intervjuerna är 22–60 år. Tre kvinnor och
fyra män har deltagit i undersökningen.
Alla deltagare beskriver att de är vana vid att använda digital teknik och att de använder smarttelefon
varje dag. Två deltagare menar däremot att de främst använder sin smarttelefon för att kontakta personer
och för att kolla upp saker men att de inte är så bra med teknik annars. De flesta deltagare använder
dator varje dag, i sitt arbete eller sina studier, men några använder dator mer sällan. Några deltagare
använder surfplatta ibland.
Personer med hjärnskada
Personer med medfödd eller förvärvad hjärnskada är en mycket heterogen grupp, eftersom hjärnskadan
kan orsaka olika svårigheter beroende på skadans omfattning och placering. Det kan handla om både
synliga och osynliga funktionsnedsättningar, som fysiska svårigheter, kognitiva svårigheter,
hjärntrötthet eller tal- och språksvårigheter. 10
Totalt deltog sex personer med hjärnskada och en stödperson i undersökningen. Personerna som deltog
i användartesterna är i åldrarna 54–57 år, och de som deltog i intervjuerna är 39–66 år. Tre kvinnor och
tre män inom målgruppen samt en kvinnlig stödperson deltog i undersökningen. Alla utom stödpersonen
9

Riksförbundet Attention. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. https://attention.se/npf/om-npf/ (Hämtad
2020-12-14).
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Vad är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)?
https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/neuropsykiatriska-funktionsnedsattningar-npf/vad-arneuropsykiatriska-funktionsnedsattningar-npf/ (Hämtad 2020-12-14).

10

Habilitering & hälsa Region Stockholm. Förvärvad hjärnskada. https://www.habilitering.se/fakta-och-rad/kortom-funktionsnedsattningar/forvarvad-hjarnskada/ (Hämtad 2020-12-14).
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har en förvärvad hjärnskada orsakad av stroke eller olycka, men deltagarnas svårigheter till följd av
hjärnskadan skiljer sig mycket åt. Bland deltagarna finns personer med tal- och språksvårigheter,
hjärntrötthet, motoriska svårigheter och kognitiva svårigheter, som svårigheter att lära sig nya saker.
Även deltagarnas vana av att använda digital teknik skiljer sig åt. Tre personer använder dator och
smarttelefon varje dag, både privat, i jobbet och i studierna. De andra tre personerna använder framför
allt smarttelefon. En person använder även dator någon gång i veckan och en person använder både
smarttelefon och surfplatta. Den ena personen som inte använder dator beskriver att hen har svårt att se
på datorskärmen till följd av synbortfall, och att det går bättre på en smarttelefon och surfplatta som
personen enklare kan rikta för att se. Den andra personen som inte använder dator tycker att det är för
krångligt med för mycket samtidigt på datorskärmen.

1.5 Svårt att dra generella slutsatser
Studiens resultat avser inte att vara heltäckande för målgrupperna, som både är stora och heterogena.
Det är viktigt att poängtera att det utifrån resultatet inte går att dra generella slutsatser som gäller för
en hel målgrupp. Sammanställningen bygger på resultat från de specifika individer som medverkat i
intervjuerna och användartesterna och det är deras personliga perspektiv som lyfts fram. De behov
och hinder som deltagarna upplever kan även påverkas av ålder, personliga preferenser och
erfarenheter.
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2 Intervjuer med personer med synnedsättning
Det här avsnittet presenterar resultatet av intervjuerna med blinda personer och personer med
synnedsättning. Det inledande avsnittet beskriver hur deltagarna använder digital brevlåda i dag.
Därefter beskriver vi deras behov av stöd och användning av hjälpmedel. Avslutningsvis presenterar vi
de hinder och behov som deltagarna har lyft fram när det kommer till att använda digitala brevlådor.

2.1 Så använder deltagarna digital brevlåda
Bland de åtta personer som deltog i intervjuerna och användartesterna har sex personer en digital
brevlåda. Alla sex använder Kivra och loggar in med mobilt BankID. De flesta öppnar sin digitala
brevlåda när de får aviseringar om nya brev, men ett par öppnar den regelbundet för att själva titta efter
ny post. Några deltagare använder sin digitala brevlåda varje vecka, medan andra använder den någon
gång per månad. Deltagarna får post från myndigheter och företag, till exempel Skatteverket,
Försäkringskassan, elleverantörer och organisationer där de arbetar. Ett par betalar också räkningar i
Kivra och tar emot kvitton. De flesta använder Kivra i sin smarttelefon, eftersom de överlag använder
smarttelefon mer än dator och surfplatta i vardagen.
De två personer som inte har digital brevlåda har båda e-legitimation (mobilt BankID respektive
BankID på kort). Den ena personen beskriver att annat kommit emellan, men att hen kan tänka sig att
skaffa en digital brevlåda framöver. Den andra personen saknar information om vad en digital brevlåda
används till och vill ha mer riktad information för att kunna ta ställning till om hen vill börja använda
tjänsten.

2.2 Deltagarna använder skärmläsare, zoomning och större text
Flera deltagare använder hjälpmedel när de använder digital teknik och digital brevlåda. De tre
personerna som är blinda använder alla skärmläsaren JAWS på dator och VoiceOver på smarttelefon.
En person använder också punktskriftsdisplay ibland. Även personerna med grav synnedsättning
använder ibland skärmläsare, och ibland inställningar för att zooma och för större text. Bland personerna
med lindrig till måttlig synnedsättning använder några zoomning och inställningar för större text.
Två personer med grav synnedsättning beskriver att de har lättare att läsa vit eller gul text mot mörk
bakgrund jämfört med svart text mot ljus bakgrund. En av personerna använder inställningarna för
mörkt utseende på sin smarttelefon och beskriver att de fungerar även i Kivra, vilket underlättar för
personen att läsa vad som står i appen. Däremot ändras inte utseendet på de brev som personen får i sin
digitala brevlåda, utan i dem är svart text mot vit bakgrund vanligast.
En blind person använder ett program för att skanna in bilagor till pdf:er så att de ska gå att läsa upp
med skärmläsare. Deltagaren beskriver att de bilagor hen får i Kivra i vissa fall inte går att läsa med
skärmläsare och att hen då tar en skärmdump och använder en tredjepartsapplikation för att skanna in
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texten. Ibland fungerar det inte att skanna in bilagorna och personen behöver då be en vän eller anhörig
om hjälp.
Om man får ett brev från till exempel Försäkringskassan så står det "Du har fått ett beslut", sen
vill appen att man ska öppna bifogad fil. Jag kan öppna filen men den är blank så det går inte
att se den. Då måste jag be någon annan läsa den eller skanna in den i ett annat program. (blind
person, 31 år)

2.3 Några deltagare behöver stöd när hjälpmedlen inte fungerar
De flesta deltagare uppger att de använder sin digitala brevlåda på egen hand och att de inte behöver
stöd från anhöriga eller leverantören av sin digitala brevlåda. Däremot beskriver två av de blinda
personerna som har digital brevlåda att vissa brev som de får i Kivra inte går att läsa upp med
skärmläsare. I de här situationerna behöver de ta hjälp av vänner eller anhöriga som läser upp breven.
En deltagare tycker att det är viktigt att det går att ringa till kundtjänst och att man får prata med en
person. Deltagarens synnedsättning gör att det tar lång tid att läsa skriftliga svar från kundtjänst, vilket
gör att hen föredrar att ringa för att få sina frågor besvarade.
Om det är något i hanteringen som man fastnar i är det bra att kunna ringa en kundtjänst för att
få hjälp. Då menar jag verkligen att prata med någon. För mig fungerar det inte att hålla på och
chatta eller sånt där. (person med grav synnedsättning, 81 år)

2.4 Hinder vid användning av digital brevlåda
Avsnittet beskriver vilka hinder som deltagarna upplever när de använder digital brevlåda.
Liten text och begränsade möjligheter att förstora
Flera deltagare tycker att viss text i deras digitala brevlåda är för liten, vilket försvårar användningen
för dem. De upplever också att det inte fungerar att använda inställningar för större text i Kivra, som är
den digitala brevlåda som deltagarna använder. Däremot fungerar det att zooma, vilket är positivt.
Allt går inte att läsa med skärmläsare
Några deltagare beskriver att vissa brev som de får i sin digitala brevlåda inte går att läsa upp med
skärmläsare. För att kunna ta till sig innehållet behöver de be vänner eller anhöriga om hjälp. En person
har också ett program där det går att skanna in dokument i form av skärmdumpar, för att göra dem
tillgängliga för skärmläsaren.
Saknar information om vad en digital brevlåda används till
En deltagare som inte har digital brevlåda i dag beskriver att hen saknar information om vad en digital
brevlåda används till. Personen har en grav synnedsättning som gör att det tar lång tid för hen att själv
söka information, och vill därför ha mer riktad information för att kunna ta ställning till om hen vill
börja använda en digital brevlåda.
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Det är att jag inte fått någon bra information om att det finns. Jag har hört talas om det, men jag
har inte fått information. Jag skulle kunnat söka, men eftersom jag har svårt, det går långsamt
att läsa, så är jag inte den som söker efter information. Jag behöver få information. (person med
grav synnedsättning, 81 år)

2.5 Behov vid användning av digital brevlåda
Avsnittet beskriver vilka behov som deltagarna har när de använder digital brevlåda, och vad de
upplever är viktigt för att digitala brevlådor ska vara tillgängliga för dem.
Digitala brevlådor behöver vara kompatibla med hjälpmedel
Flera deltagare lyfter fram att det är avgörande att de digitala brevlådorna fungerar att använda
tillsammans med hjälpmedel som skärmläsare samt inställningar för att förstora och zooma för att vara
tillgängliga för dem. När det gäller skärmläsare beskriver en person att det exempelvis är viktigt att all
text går att läsa upp och att knapparna är tydligt märkta så att det är enkelt att förstå var de leder.
Det är viktigt att det är text som talsyntesen klarar av att läsa, knappar bör vara märkta som
knappar och vad de betyder så den inte bara säger knapp. Man orkar inte alltid sitta och
testtrycka. (blind person, 22 år)
Tydliga kontraster mellan text och bakgrund
Några deltagare beskriver att tydliga kontraster mellan text och bakgrund är viktigt för att de enkelt ska
kunna läsa texten. För en del underlättar det även om de digitala brevlådorna går att använda med mörkt
utseende, eftersom de har lättare att läsa ljus text mot mörk bakgrund än tvärtom.
Vill använda digital brevlåda på dator
En deltagare som inte har en digital brevlåda uttrycker att det är viktigt att det går att använda digital
brevlåda på dator, tillsammans med en e-legitimation som inte kräver att användaren har en
smarttelefon. Personen är van att använda dator med hjälpmedel som skärmläsare, förstoring och
zoomning, men använder inte smarttelefon eftersom hen inte kan se vad som står på skärmen. I dag har
personen ett BankID på kort som hen sällan använder och som hen därför inte lärt sig använda. Däremot
tycker deltagaren om sin talande bankdosa och efterfrågar en liknande funktion för e-legitimation.
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3 Användartester med personer med synnedsättning
Det här kapitlet presenterar resultatet av användartesterna med blinda personer och personer med
synnedsättning. Vi beskriver de hinder och svårigheter som testpersonerna stöter på när de använder de
digitala brevlådorna samt deras förslag på hur tjänsterna skulle kunna förbättras för att öka
tillgängligheten och användbarheten.

3.1 Låga kontraster gör det svårt att läsa text och urskilja knappar
Testpersonerna tycker att kontrasterna kan förbättras i alla tjänster. I vissa situationer upplever de att
kontrasterna är tydliga, men i alla tjänster finns exempel där låga kontraster och färgval gör det svårt
att läsa text och urskilja knappar och menyer. I Digimail används i vissa fall gul text mot vit bakgrund,
eller tvärtom, vilket gör det svårt att läsa texten och urskilja ikonerna för testpersonerna. Även i e-Boks
har text och ikoner i många fall en låg kontrast mot bakgrunden. Testpersonerna tycker till exempel att
menyn i nederkant är svår att läsa, med grå text mot vit bakgrund.
Figur 3.1: I Digimail (till vänster) och e-Boks (till höger) gör låga kontraster att testpersonerna har svårt att
urskilja menyerna i nederkant och att läsa viss text.
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I Kivra och Min myndighetspost tycker testpersonerna överlag att kontrasterna är bättre. En testperson
lyfter däremot fram att kontrasterna på loggorna som visas på breven i Kivra skiljer sig mycket åt. Några
loggor är framträdande med tydliga kontraster, medan testpersonen har svårt att urskilja loggor med låg
kontrast mot bakgrunden.
Färgen spelar stor roll för hur tydligt det syns. Olika loggor har otydliga kontraster. Många
loggor gör att det blir jobbigt att se kontrasterna. Vissa poppar ut och är tydligare än andra.
(person med lindrig till måttlig synnedsättning, 37 år, om Kivra)
Testpersonerna tycker om den gröna färgen som används i Min myndighetspost, men några personer
tycker att det blir för mycket vitt och ljusgrått i menyn och önskar att färger med större kontrast
använts.
Figur 3.2: Testpersonerna tycker att kontrasterna på vissa loggor kan förbättras i Kivra (till vänster) och i
menyn i Min myndighetspost (till höger).

3.2 Vill ha sökfunktion för avsändare
Flera testpersoner efterfrågar en sökfunktion för avsändare, för att inte behöva skrolla genom hela listan
med avsändare. I de digitala brevlådorna kan användaren välja vilka avsändare som den får post från,
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exempelvis olika kommuner, myndigheter och privata företag. Tjänsterna presenterar avsändarna i
listor, men bara Kivra och e-Boks har en sökfunktion för avsändare. I Digimail och Min myndighetspost
saknas möjligheten att söka på avsändare, vilket gör det svårare för testpersonerna att hitta den
avsändare de söker.
En sökfunktion efterfrågas både av personer inom målgruppen som använder skärmläsare och av
personer som inte gör det, men en testperson med skärmläsare beskriver att det är extra stor risk att
missa något när man skrollar med skärmläsare. För att vara säker på att inte missa den avsändare som
hen söker behöver testpersonen tabba sig fram i listan med avsändare, vilket tar lång tid.
Det går att skrolla, men det finns ingen sökfunktion. Det är lätt att skrolla för långt eller för kort.
Om man vet vad man letar efter är det bra att kunna söka. (blind person, 22 år, om Min
myndighetspost)
Figur 3.3: I Min myndighetspost saknas en sökfunktion för avsändare, vilket gör att testpersonerna
behöver skrolla genom listan för att hitta den avsändare de söker.
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3.3 Många steg gör det svårt att hitta
Några testpersoner har svårt att hitta fram till funktioner som det krävs många steg för att nå. Ett
exempel finns i Kivra, där testpersonerna försöker hitta en sammanställning över vilka avsändare som
det går att få post från. För att se vilka avsändare som finns behöver användaren först välja ”Mer”, sedan
”Inställningar”, därefter ”Avsändare” och slutligen ”Brev”. Här uttrycker både testpersoner som
använder skärmläsare och personer som inte gör det att det är svårt att hitta rätt, eftersom de behöver
gå igenom så många steg. Två testpersoner lyfter särskilt fram att det känns otydligt att avsändare finns
under ”Inställningar”.
Det var inte lätt att hitta det [avsändare]. Jag behövde fundera ett tag innan jag valde
Inställningar, det borde finnas en mycket enklare väg. (person med grav synnedsättning, 29 år,
om Kivra)

3.4 Förvirrande att frågor och svar öppnas i webbläsaren
Några testpersoner, både med och utan skärmläsare, tycker att det är förvirrande att funktionen för
frågor och svar i e-Boks öppnas i webbläsaren och har svårt att hitta tillbaka till appen. Samma svårighet
uppstår i Min myndighetspost, där frågor och svar öppnas som ett nytt fönster i webbläsaren. I Kivra
finns frågor och svar i appen, vilket underlättar momentet för testpersonerna. I Digimail finns det varken
svar på frågor i appen eller en länk till var användaren kan hitta det på webbplatsen.
Otydligt att man kommer in på en annan sida som är svår att komma tillbaka från. Alldeles för
mycket information. (person med lindrig till måttlig synnedsättning, 48 år, om e-Boks)

3.5 Viktigt att hitta kontaktuppgifter till kundtjänst
Flera testpersoner lyfter fram att det är viktigt att enkelt kunna hitta kontaktuppgifter till kundtjänst. De
vill också att det ska gå att kontakta kundtjänst på flera sätt, både genom att skriva och ringa.
I de flesta digitala brevlådorna hittar testpersonerna kontaktuppgifter till kundtjänst utan större problem,
men i e-Boks har några svårt att hitta rätt. När testpersonerna väljer ”Hjälp” i menyn i e-Boks app
öppnas webbläsaren, där ett sökfält och kategorier med vanliga frågor visas. För att komma till
kontaktuppgifterna behöver de skrolla längst ner på sidan och välja ”Kontakta användarsupport”. Några
testpersoner hittar inte fram till kontaktuppgifterna på egen hand, utan behöver hjälp av testledaren. De
uttrycker att det finns för många platser att leta på och att kontaktuppgifterna skulle behöva placeras
mer centralt för att vara enkla att hitta.
Långt ner på sidan finns en länk för att kontakta användarsupport, men jag hade nog inte valt
att gå så långt ner utan tänkt att här var det bara tips. (blind person, 22 år, om e-Boks)
I Digimail finns det möjlighet att skicka ett meddelande till kundtjänst via appen, där användaren kan
beskriva sitt ärende och bifoga en bild. Det saknas däremot kontaktuppgifter till kundtjänst i appen, och
det finns inte heller någon länk till webbplatsen med mer information. En testperson tycker att det är
negativt att det inte går att skicka e-postmeddelanden eller ringa till kundtjänst.
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Är det enda sättet att få tag i supporten? Att skicka meddelande och skicka med en bild? Jag
hade önskat mer information, om det finns ett telefonnummer och när jag kan räkna med ett svar
från supporten. Jag hade också velat se en e-postadress. Om man har problem med en app kan
det vara skönare att skriva ett mejl på dator. (person med grav synnedsättning, 29 år, om
Digimail)

3.6 Vill kunna förstora text och zooma
Flera testpersoner har behov av att förstora text och innehåll i de digitala brevlådorna och att zooma.
Möjligheten att förstora och zooma påverkas både av vilka anpassningsmöjligheter som finns i den
utrustning som används och hur de digitala brevlådorna är uppbyggda. På den smarttelefon och
surfplatta som har använts under användartesterna går det att ändra inställningar för att text och innehåll
ska bli större. Det går också att aktivera zoomning.
Det går att zooma i alla digitala brevlådor, vilket testpersonerna tycker är positivt. Däremot fungerar
det mindre bra att förstora text och innehåll. I Kivra, Digimail och e-Boks förstoras vissa delar av
innehållet, men inte allt. I de fall som text och innehåll förstoras uppstår i vissa fall problem, som att all
text inte får plats. I Min myndighetspost, som testats i webbläsare, förstoras inte text och innehåll alls.
Att det inte går att förstora i appar är otroligt jobbigt. (person med lindrig till måttlig
synnedsättning, 48 år)
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Figur 3.4: I Digimail (till vänster) förstoras bara viss text och ibland får den större texten inte plats. I Kivra
(till höger) förstoras texten i sökfältet, men inte övrig text eller innehåll.

3.7 Information om knappar och fält behöver bli bättre i skärmläsare
De testpersoner som använder skärmläsare tycker överlag att innehållet läses upp på ett tydligt sätt, men
användartesterna visar att informationen om vissa knappar och fält kan förbättras.
Ett exempel finns i Min myndighetspost där det går att ge en annan person tillgång till brevlådan –
antingen genom att ge personen rätt att läsa brev eller genom att ge personen hanteringsrätt i brevlådan.
Användaren kan läsa mer om vad de olika alternativen innebär genom att klicka på plustecknet under
alternativen (se figur 3.5). En testperson som använder skärmläsare förstår inte att hen kan få mer
information. I nuläget läser skärmläsaren upp ”tryck snabbt två gånger för att utvidga”. Testpersonen
föreslår att det skulle kunna förtydligas genom att lägga till ”för mer information”.
Det var tydligt. Det enda var knappen i mitten med ett plustecken – det hade behövt stå att man
kan läsa mer där. Det står expandera, men jag trodde det var inställningar. Det hade behövt stå
Expandera för att få mer information. (blind person, 22 år, om Min myndighetspost)
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Figur 3.5: Knappen för att expandera i Min myndighetspost skulle kunna läsas upp på ett tydligare sätt.

Ett liknande exempel finns i e-Boks. Under ”Profiluppgifter” kan användaren ändra sina uppgifter, som
e-postadress och mobilnummer (se figur 3.6). Här läser skärmläsaren upp alla fält på samma sätt, som
”Skriv här, textfält, tryck snabbt två gånger för att ändra”, vilket gör att testpersonen som använder
skärmläsare inte förstår vad hen förväntas skriva i de olika fälten.
Figur 3.6: Skärmläsaren läser inte upp vad som ska skrivas in i de olika textfälten i e-Boks.

3.8 Ibland hamnar skärmläsarens fokus för långt ner
Testpersonerna upplever att skärmläsarens fokus i vissa fall hamnar för långt ner när de kommer in på
en ny sida i de digitala brevlådorna, vilket gör att de riskerar att missa viktig information. En testperson
förklarar att hen förväntar sig att skärmläsaren börjar högst upp och att hen kan tabba framåt (nedåt) för
att få all information uppläst. När skärmläsarens fokus hamnar en bit ner behöver testpersonen också
tabba bakåt (uppåt) för att inte missa något.
Figur 3.7 visar ett exempel från Min myndighetspost, men testpersonerna upplever liknande problem
även i de andra digitala brevlådorna som har testats. När testpersonen kommer in på sidan ”Inaktivera
brevlåda” hamnar fokus på området där hen ska bekräfta att hen är medveten om vad det innebär att
inaktivera brevlådan, i stället för att börja med att läsa upp texten högre upp på sidan.
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Infon var bra, men problemet är att talsyntesens fokus hamnade direkt på där man ska skriva att
man är medveten om vad det innebär att inaktivera brevlådan. Man missar informationen
ovanför. (blind person, 22 år, om Min myndighetspost)
Figur 3.7: Skärmläsarens fokus hamnar på området där testpersonen ska fylla i att hen är medveten om
vad det innebär att inaktivera brevlådan i Min myndighetspost (se markering). Det gör att testpersonen
riskerar att missa texten ovanför.

3.9 Svårt att skilja på lästa och olästa brev med skärmläsare
De testpersoner som använder skärmläsare uppfattar inte vilka brev i de digitala brevlådorna som är
lästa respektive olästa. I brevlådorna finns ofta en inledande text som beskriver hur många olästa brev
som totalt finns, vilket testpersonerna tycker ger en bra överblick (se figur 3.8 för ett exempel). När
testpersonerna tabbar sig fram bland breven saknas däremot information om vilka som är lästa och
olästa.
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Figur 3.8: I Kivra finns information om hur många olästa brev som totalt finns. Men det framgår inte vilka
som är lästa respektive olästa för testpersonerna som använder skärmläsare.
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4 Intervjuer med personer med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning
Det här avsnittet presenterar resultatet av intervjuerna med personer med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Det inledande avsnittet beskriver hur deltagarna använder digital brevlåda i dag.
Därefter beskriver vi deras behov av stöd och användning av hjälpmedel. Avslutningsvis presenterar vi
de hinder och behov som deltagarna har lyft fram när det kommer till att använda digitala brevlådor.

4.1 Så använder deltagarna digital brevlåda
Bland de sju personer som deltog i intervjuerna och användartesterna har sex personer en digital
brevlåda. Alla använder Kivra och legitimerar sig med mobilt BankID. Deltagarna öppnar sin digitala
brevlåda när de får aviseringar om nya brev, vilket varierar från en till några gånger i månaden. De
beskriver till exempel att de får post från myndigheter och från sina arbetsgivare. En person tar även
emot digitala kvitton i Kivra. Deltagarna använder framför allt sin digitala brevlåda på smarttelefon,
eftersom de oftare använder smarttelefon än dator eller surfplatta i vardagen.
Den person som inte har en digital brevlåda har mobilt BankID, men beskriver att hen skulle ha behov
av stöd för att lära sig använda den digitala brevlådan och löpande stöd av sin stödperson för att hantera
breven.

4.2 De flesta använder inte hjälpmedel
De flesta deltagarna behöver inte några hjälpmedel när de använder digital teknik. En person använder
telefonens zoomfunktion och inställningar för att förstora text. En annan använder text-till-tal för längre
texter, till exempel för skollitteratur, men upplever att text-till-tal inte fungerar lika bra för digitala brev
och föredrar därför att läsa på egen hand.
Använder inte det [text-till-tal] för brev längre. De har konstiga röster och låter som robotar,
vilket är irriterande. Om jag ska läsa något längre så funkar det bättre. (person med adhd, 32
år)

4.3 Olika behov av stöd
Deltagarna har olika stort behov av stöd när de använder digital brevlåda. De flesta använder sin digitala
brevlåda självständigt men några uppger att de har, eller skulle ha, behov av stöd. Den person som inte
har en digital brevlåda uttrycker att hen skulle behöva hjälp för att lära sig använda tjänsten. En annan
deltagare som har en digital brevlåda beskriver att hen tycker att ekonomi är svårt och att hen ber sina
föräldrar om hjälp när breven rör det området.

Ref: 808448394-446

.

24

Tillgängligheten i digitala brevlådor – en användarundersökning

Jag använder den [Kivra] så fort jag får någon viktig notis. Jag brukar få hjälp av mina
föräldrar, för ofta brukar jag inte riktigt förstå vad breven betyder eller sådär. (person med
autismspektrumtillstånd, 22 år)
Några deltagare tycker att det är viktigt att kunna kontakta kundtjänst för att få hjälp med sin digitala
brevlåda. En person beskriver till exempel att hens funktionsnedsättning gör det svårt att koncentrera
sig tillräckligt länge för att hitta svar på frågor bland funktioner för frågor och svar. Deltagarna föredrar
olika sätt att kontakta kundtjänst och det är därför viktigt att det finns möjlighet att få hjälp både muntligt
och skriftligt. Några vill kunna ringa till kundtjänst, medan andra föredrar att skriva eftersom det kan
vara jobbigt att prata med en främmande person.
Det ska inte behöva mejlas eller chattas. Det ska finnas personer som guidar över telefon. Om
jag inte får hjälp med problem så går det inte alls. Jag har försökt med FAQ-sidor tidigare, men
aldrig lyckats och tappar bort mig själv snabbt. (person med adhd, 60 år)
I några av de digitala brevlådorna kan användaren välja att dela sin brevlåda med en annan person,
vilket innebär att även den andra personen kan läsa och hantera brev. Flera deltagare är positiva till
funktionen. De som har löpande behov av stöd från anhöriga eller stödpersoner ser direkt en nytta i att
kunna dela sin brevlåda i stället för att själva skicka vidare fysisk post eller skärmdumpar.
Jag använder inte dela-funktionen i dag, men skulle vara öppen för att göra det med mina
föräldrar. Jag tar kort på posten jag får i Kivra och skickar till föräldrarna på WhatsApp. (person
med autismspektrumtillstånd, 22 år)
Jag har en stödperson inom kommunen som hjälper mig med kontakt till myndigheter och min
kalender. Hon hjälper även till att få in mina papper i tid om det behöver skickas något. Det vore
jättebra om hon kunde komma in och kolla posten direkt eftersom hon redan hjälper mig med det
i dag. (person med adhd, 60 år)

4.4 Hinder vid användning av digital brevlåda
Avsnittet beskriver vilka hinder som deltagarna upplever när de använder digital brevlåda.
Svårt att lära sig nya appar
En deltagare tycker att det är svårt att lära sig använda nya appar. Det är till exempel svårt att lära sig
hitta i appar och att lära sig använda de olika funktionerna. Liknande svårigheter uppstår vid
uppdateringar, när utseende och funktioner förändras. Att gå från fysisk till digital post upplevs därför
som ett stort steg för deltagaren som inte har en digital brevlåda i dag.
Svårare att läsa digitala brev jämfört med papperspost
Några deltagare föredrar att läsa brev på papper framför att läsa dem digitalt. En person upplever till
exempel att det är enklare att stryka under och slå upp viktiga ord när hen läser brev på papper. Däremot
lyfter några deltagare fram att det är positivt att de digitala breven kan sorteras efter avsändare och att
det är enklare att hålla koll på sina brev när de finns samlande på en plats.
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4.5 Behov vid användning av digital brevlåda
Avsnittet beskriver vilka behov som deltagarna har när de använder digital brevlåda, och vad de
upplever är viktigt för att digitala brevlådor ska vara tillgängliga för dem.
Kortfattad text och sammanfattande punkter
Flera deltagare upplever att det är svårt att ta till sig information när stora mängder text presenteras
samtidigt. De tycker att det är positivt med kortfattande sammanfattningar som lyfter fram den
viktigaste informationen.
För att jag ska kunna läsa brev i appen vore det bra om de använder kortfattad text och
sammanfattar det viktiga i brevet. (person med autismspektrumtillstånd, 22 år)
Positivt med ikoner och bilder
Flera deltagare tycker om när ikoner och bilder används för att presentera information. De upplever att
det är enklare att navigera och förstå vad som händer när bilder används tillsammans med text. Om det
är för många bilder samtidigt riskerar det däremot att bli rörigt snarare än tydligt, vilket är negativt.
Det är bra när bilder indikerar vad man ska trycka på. Om jag till exempel ser loggan för CSN
så är det tydligt var jag hamnar när jag trycker på den. (person med adhd, 32 år)
Enkelt att hitta
Deltagarna lyfter fram att det är viktigt med en tydlig struktur, som gör det enkelt att hitta rätt. De
uppskattar när det krävs få steg för att utföra sina ärenden. En komplex struktur, där användaren behöver
ta sig igenom många steg upplevs däremot som negativt.
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5 Användartester med personer med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning
Det här kapitlet presenterar resultatet av användartesterna med personer med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Vi beskriver de hinder och svårigheter som testpersonerna stöter på när de
använder de digitala brevlådorna samt deras förslag på hur tjänsterna skulle kunna förbättras för att öka
tillgängligheten och användbarheten.

5.1 Svårt att upptäcka knappar och text som inte sticker ut
Flera testpersoner har svårt att upptäcka vissa knappar och viss text i de digitala brevlådorna och menar
att de skulle behöva markeras tydligare för att fånga testpersonernas uppmärksamhet. En testperson
fokuserar främst på bilder och ikoner och missar lätt text som inte sticker ut. En annan person upplever
att det är svårt att upptäcka små knappar som är placerade i utkanten av skärmen, till exempel i e-Boks
(se figur 5.1).
Jag missar fetstilt text om det är i samma färg som vanlig text, framför allt i svart. Om rubriken
är viktigt bör den utmärkas på ett tydligare sätt. (person med adhd, 39 år, om Digimail)
Jag hade problem med att hitta de tre prickarna för att markera som oläst. Samma sak för den
lilla människan i det övre vänstra hörnet. De skulle kunna markeras tydligare. (person med
autismspektrumtillstånd, 44 år, om e-Boks)
Figur 5.1: En testperson har svårt att upptäcka knappar i utkanten av skärmen, till exempel ikonen av en
människa och de tre prickarna i e-Boks.

5.2 Otydligt vad det innebär att arkivera ett brev
Några testpersoner tycker det är svårt att förstå vad det innebär att arkivera ett brev. Möjligheten att
arkivera brev finns i e-Boks och Digimail och innebär att breven placeras i en särskild arkivmapp, utan
att tas bort från den digitala brevlådan.
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Testpersonerna har svårt att förstå syftet med att arkivera brev, och hur det skiljer sig från att radera
brev. En testperson tycker också att det är frustrerande att det inte går att flytta tillbaka brev från arkivet
till inkorgen i Digimail, om man råkar arkivera brev av misstag. Testpersonerna upplever även att det
är svårt att förstå vilken knapp de ska trycka på för att arkivera ett brev i Digimail, eftersom de inte är
bekanta med funktionen sedan tidigare och knappen för arkivera saknar förklarande text (se figur 5.2).
Arkiv kändes lite rörigt och onödigt. […] Om man skickar till arkivet så går det inte att skicka
tillbaka det, vilket är irriterande. (person med add, 39 år, om Digimail)
Figur 5.2: Några testpersoner tycker att det är otydligt vilken knapp de ska trycka på för att arkivera ett
brev i Digimail eftersom knappen saknar förklarande text.

5.3 Svårt att skilja på lästa och olästa brev
Flera testpersoner tycker att det är svårt att förstå vilka brev som är lästa och vilka som är olästa i de
digitala brevlådorna. Det här momentet upplevs som svårt i alla de digitala brevlådorna. Här lyfter vi
fram ett exempel från Kivra. I Kivra kan användaren välja att visa breven sorterade utifrån avsändare
eller att visa alla brev i en listvy (se figur 5.3).
En testperson tycker att det är svårt att skilja de lästa och olästa breven från varandra, eftersom de är
placerade tillsammans oavsett om de är lästa eller inte. Hen skulle vilja att de separerades från varandra
på ett tydligare sätt.
Olästa brev borde inte vara staplade tillsammans med lästa brev. Det är inte speciellt tydligt då.
(person med adhd, 39 år, om Kivra)
En annan testperson tycker att det är svårt att skilja mellan de olika typerna av brev som finns i Kivra.
I Kivra finns både brev och avier (fakturor) som är placerade tillsammans, antingen utifrån avsändare
eller i en listvy.
Det finns både olästa brev och avier, men det är väl inte samma sak. Vore bättre att använda
brevsymbol på det som är brev och en avisymbol på det som är avier. Det är otydligt om det är
ett oläst brev eller en oöppnad avi. (person med autismspektrumtillstånd, 43 år, om Kivra)
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Figur 5.3: I Kivra går det att visa breven sorterade utifrån avsändare (till vänster) eller att visa alla brev i en
listvy (till höger). Däremot skiljs inte lästa och olästa brev från varandra, vilket gör det svårt för
testpersonerna att förstå vad som är vad.

5.4 Positivt med ikoner och bilder
Flera testpersoner uppskattar när ikoner och bilder används i de digitala brevlådorna. En testperson
förklarar att hen har svårt att fokusera när det är mycket text samtidigt och föredrar att kunna utgå från
bilder och ikoner. För att det ska vara tydligt vad ikonerna står för lyfter en testperson fram att det är
viktigt att komplettera dem med förklarande text.
Jag gillar när det är mycket ikoner och bilder snarare än text. Om det bara är text så ignorerar
jag det oftast. (person med add, 39 år)

5.5 Svårt med mycket samtidigt på skärmen
Flera testpersoner upplever att det är svårt att ta till sig information när många saker visas samtidigt på
skärmen. Det gäller både när det är mycket text på skärmen och när en stor mängd ikoner används
tillsammans med text. En testperson beskriver att det är svårt att koncentrera sig när innehållet på
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skärmen ger ett ”rörigt” och ”plottrigt” intryck. Fliken ”Brev” i Kivra är ett exempel där några
testpersoner tycker att det är för mycket information på skärmen samtidigt.
Figur 5.4: Några testpersoner tycker att det är svårt att koncentrera sig när mycket information visas på
skärmen samtidigt, till exempel under fliken ”Brev” i Kivra.

5.6 Svårt att förstå vilka dokument som ska signeras
Några testpersoner tycker att det är svårt att förstå vilka dokument som behöver signeras. Möjligheten
att signera dokument finns i Kivra och e-Boks, men har bara testats i Kivra där vi haft tillgång till
leverantörens testmiljö. Testpersonerna klarar att genomföra momentet, men det tar tid för dem att hitta
rätt. Till skillnad från brev, betalningar och kvitton som har egna flikar, finns funktionen för signering
i en undermeny. Testpersonerna letar först bland breven för att hitta de som behöver signeras och
uttrycker att det är otydligt att behöva leta i en undermeny.
De borde tydliggöra vilka dokument som behöver signeras. Då ser man vad som behöver göras.
Hur ska jag kunna veta vilka dokument som behöver signeras om det inte står någon information
kring det? (person med autismspektrumtillstånd, 43 år, om Kivra)
Ingen av testpersonerna har signerat dokument i en digital brevlåda tidigare och det är därför flera som
ställer sig frågande till vad det innebär. Flera förknippar också signering med att använda mobilt
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BankID och när signeringen inte benämns som mobilt BankID direkt i dokumentet, blir några
avskräckta och tycker det är otydligt hur de ska gå tillväga för att inte göra fel.

5.7 Svårt att hitta svar på frågor i tjänsterna
Flera testpersoner tycker att det är svårt att hitta svar på sina frågor bland tjänsternas frågor och svar.
En stor mängd frågor och svar samt att funktionerna med frågor och svar i vissa fall öppnas i
webbläsaren gör uppgiften svår för testpersonerna.
Några testpersoner upplever att det är svårt och tar lång tid att hitta rätt bland de många frågorna och
svaren. En testperson reagerar också på att det saknas en sökfunktion för att söka bland frågorna i Min
myndighetspost. För att hitta svar på hur man avslutar sin digitala brevlåda behöver testpersonen gå
igenom flera frågor, vilket hen upplever tar lång tid och kräver mycket koncentration. Testpersonen
skrollar upp och ned flera gånger samt zoomar in för att kunna läsa varje fråga, men behöver till slut
hjälp från testledaren för att hitta rätt svar.
Jag gissar att den [frågan] är på slutet. ”Hur inaktiverar jag min brevlåda”, är det den? Nej.
Det står hur man inaktiverar brevlådan men jag kan inte ser hur man avslutar den. (person med
autismspektrumtillstånd, 44 år, om Min myndighetspost)
I e-Boks finns en länk till funktionen frågor och svar i appen, och när användaren klickar på den öppnas
webbläsaren. Några testpersoner tycker att det är jobbigt när frågor och svar öppnas i webbläsaren. En
testperson menar att det är lättare om man är kvar i appen och inte behöver hoppa mellan olika fönster.
Samma svårighet uppstår i Min myndighetspost, där frågor och svar öppnas som ett nytt fönster i
webbläsaren. I Kivra finns frågor och svar i appen, vilket underlättar momentet för testpersonerna. I
Digimail finns det varken svar på frågor i appen eller en länk till var användaren kan hitta det på
webbplatsen.
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6 Intervjuer med personer med hjärnskada
Det här avsnittet beskriver resultatet av intervjuerna med personer med hjärnskada. Avsnittet inleds
med en beskrivning av hur deltagarna använder digital brevlåda i dag. Därefter beskriver vi deras behov
av stöd och användning av hjälpmedel. Avslutningsvis presenterar vi de hinder och behov som
deltagarna har lyft fram när det kommer till att använda digitala brevlådor.

6.1 Så använder deltagarna digital brevlåda
Bland de sex personer som deltagit i intervjuerna och användartesterna har två personer en digital
brevlåda. Båda använder Kivra och loggar in med mobilt BankID. De två som har en digital brevlåda
beskriver att de öppnar den när de får aviseringar om nya brev, vilket brukar vara någon gång i veckan
eller någon gång per månad. Båda personerna får framför allt post från myndigheter, och ingen av dem
har betalat räkningar eller signerat dokument i sin digitala brevlåda.
De använder oftast sin digitala brevlåda på smarttelefon och en person förklarar att det är smidigare än
på dator, eftersom hen alltid har med sig sin telefon. Den andra personen använder dator när hen behöver
läsa långa brev i sin digitala brevlåda eller när hen vill spara viktiga dokument. Deltagaren tycker att
det är enklare att ladda ner dokument på datorn än på smarttelefonen, eftersom det är tydligare var de
sparas på datorn.
De fyra personer som inte har en digital brevlåda uttrycker att de skulle behöva stöd av anhöriga eller
vänner för att använda det. Några beskriver att de framför allt skulle behöva stöd att lära sig använda
tjänsten och några upplever att de även skulle behöva löpande stöd av anhöriga eller vänner. Tre av
personerna har mobilt BankID, men en person saknar e-legitimation.

6.2 De flesta deltagare använder inte hjälpmedel
De flesta deltagarna använder inga hjälpmedel när de använder digital teknik, eller digital brevlåda. En
person som har svårt att hitta orden när hen pratar och skriver använder en app som ger förslag på ord
när man skriver in de första bokstäverna i ordet. En annan person använder talsyntes (text-till-tal) och
diktering (tal-till-text) när hen använder sin digitala brevlåda.

6.3 Flera har behov av stöd för att lära sig nya saker
De två deltagare som har en digital brevlåda använder den på egen hand och upplever inte att de har
behov av stöd från anhöriga eller från leverantören av sin digitala brevlåda. Flera av de som inte har en
digital brevlåda uttrycker däremot att de skulle behöva stöd av anhöriga eller vänner för att använda
tjänsten. De beskriver till exempel att de har svårt att lära sig nya saker och att de behöver stöd i den
processen. Några upplever att de även skulle behöva löpande stöd av anhöriga eller vänner.

Ref: 808448394-446

.

32

Tillgängligheten i digitala brevlådor – en användarundersökning

Jag kan behöva be om hjälp om det är något nytt som jag inte är bekant med, att jag blir beroende
av någon som kan den tjänsten. Hjärnskadan gör att jag har svårt med inlärning och så har jag
afasi. (person med förvärvad hjärnskada, 54 år)
En stödperson som möter personer med hjärnskada i sitt arbete beskriver att en del klarar att använda
digitala tjänster som digital brevlåda på egen hand, men att andra har behov av stöd från anhöriga,
ledsagare eller en god man. Stödpersonen upplever att anhöriga i många fall är ett viktigt stöd och att
det kan vara svårt att få digitalt stöd av exempelvis hemtjänstpersonal, eftersom de ofta har begränsat
med tid.
I första hand är det anhöriga. Sen vet inte jag riktigt. En del har ledsagare, men inte så många.
Mycket ligger på anhöriga. För de med hemtjänst är det tufft, de har inte tid med sånt. Men
många i de lägena har nog god man … (stödperson)
I några av de digitala brevlådorna kan användaren välja att dela sin brevlåda med en annan person,
vilket innebär att även den andra personen kan läsa och hantera brev. Ingen av deltagarna känner till
den här funktionen, men flera tycker att den verkar användbar. En person som inte har digital brevlåda
uttrycker att det skulle vara bra att kunna dela brevlådan med sin sambo, som i dag tar hand om viktig
post och räkningar.
Några deltagare tycker att det är viktigt att kunna ringa till kundtjänst för att få stöd. För att kundtjänst
ska vara tillgänglig för alla uttrycker en stödperson att det är viktigt att direkt få prata med en person,
utan att behöva göra några knappval. För personer inom målgruppen med kognitiva eller motoriska
svårigheter kan det vara svårt att komma ihåg vilket val som motsvarar vilken knapp eller att träffa rätt
knapp. Stödpersonen beskriver också att de som arbetar i kundtjänsten behöver kunna ta sig tid att
förklara och inte skynda på, eftersom det kan göra det stressigt och svårt för personer inom målgruppen
att ta till sig informationen.

6.4 Hinder vid användning av digital brevlåda
Avsnittet beskriver vilka hinder som deltagarna upplever när det använder digital brevlåda.
Deltagarna saknar information och har svårt att börja med något nytt
Flera av deltagarna som inte har en digital brevlåda känner inte till vad det är. De skulle vilja ha mer
information om vad en digital brevlåda används till för att kunna ta ställning till om det är något för
dem. Några tycker också att det är svårt att börja med något nytt. En deltagare beskriver till exempel att
hen tycker det är svårt att skapa nya konton och att ställa in koder och lösenord.
Det är så himla svårt att börja. Man ska ställa in det … och koder. Det är själva det här att lägga
upp ett konto och öppna det på ett krångligt sätt. (person med förvärvad hjärnskada, 55 år)
En stödperson lyfter fram att just förändringar kan vara svårt för en del personer inom målgruppen. För
personer vars hjärnskada orsakat kognitiva svårigheter som gör det svårt att lära sig nya saker kan det
kännas jobbigt att göra en förändring, till exempel att gå från fysisk till digital post.
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Den här målgruppen är svår helt klart, svårt att få dem att vilja, att göra en förändring. Det ska
vara som det alltid varit, jobbigt med förändring, behöver tänka om, börja om. Lära nytt, det är
jobbigt. (stödperson)
Svårt med lång och liten text
Flera deltagare lyfter fram att det är svårt när ett krångligt språk används, när det är lång text att läsa
och när texten är liten. De beskriver att de snabbt blir trötta av att läsa långa texter. Dessa svårigheter
lyfts framför allt fram av de personer som inte har en digital brevlåda, som beskriver att det är något
som försvårar för dem när de använder andra digitala tjänster. Men även en deltagare som har en digital
brevlåda berättar att det ibland är lång text i breven som hen får, vilket gör det svårt att ta till sig
informationen.
Svårt att skapa och komma ihåg koder
Några deltagare tycker att det är svårt med koder, vilket kan vara ett hinder när de ska använda digital
brevlåda. En stödperson beskriver till exempel att en del inom målgruppen har svårt att komma ihåg sin
kod för e-legitimation. Två personer som inte har digital brevlåda tycker att det är svårt att skapa och
ställa in nya lösenord.
Oro inför det digitala och rädsla att göra fel
En stödperson lyfter fram att en oro för att det digitala inte ska vara säkert kan vara ett hinder för att
börja använda digital brevlåda. Personen beskriver att oron inför det digitala kan hänga ihop med att
man känner sig osäker på om man kommer klara av att hantera digitala tjänster, som digital brevlåda.
En annan deltagare uttrycker liknande känslor och upplever att det känns tryggare med det analoga
systemet.
Jag tror säkert också att de är oroliga. Det kanske är där motståndet ligger, att man inte tror att
det är säkert. Många vill inte vara inne på sociala medier och BankID är också farligt tycker
man. Det är väl ovissheten, att man inte vet om man klarar av det och då blir det en osäkerhet.
(stödperson)
En person beskriver att hen lätt gör fel vid användningen av digital teknik och att hen har svårt att rätta
till felen på egen hand, vilket gör att personen inte känner sig trygg med att ha en digital brevlåda. För
att viktiga saker inte ska bli fel tar personens sambo hand om bankärenden och viktig post. Att det lätt
blir fel beror, enligt deltagaren, på att hen har svårt att se och har motoriska svårigheter som gör att hen
riskerar att träffa fel på sin smarttelefon och dator.
Motoriska svårigheter gör det svårt att hantera digital teknik
För personer med motoriska svårigheter kan det vara svårt att hantera digital teknik överlag, vilket även
är ett hinder för att kunna använda digital brevlåda. En stödperson beskriver till exempel att det kan
vara svårt att hålla i en smarttelefon eller surfplatta för en person som bara har rörelsefunktioner i sin
ena kroppshalva. Även svårigheter med finmotorik kan göra det svårt att träffa rätt när man använder
dator, surfplatta och smarttelefon.
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6.5 Behov vid användning av digital brevlåda
Avsnittet beskriver vilka behov som deltagarna har när de använder digital brevlåda, och vad de
upplever är viktigt för att digitala brevlådor ska vara tillgängliga för dem.
Viktigt med kort, enkel text och positivt med bilder
Flera deltagare beskriver att det är viktigt att den text som används i de digitala brevlådorna är kortfattad
och formulerad på ett enkelt sätt. Kort och enkel text gör att de orkar ta sig igenom texten, till skillnad
från lång och krånglig text. Några personer tycker också att det är positivt med bilder som komplement
till text.
Inte för mycket text samtidigt. Det ska vara tydligt att om jag läser något så är det för ett syfte,
att det ska finnas en belöning. […] Stor text är bra, inte överdrivet, men så att det blir tydligt.
Inte för många meningar samtidigt. (person med förvärvad hjärnskada, 66 år)
Vill kunna göra ett val i taget
Några deltagare beskriver att det är viktigt för dem att inte ställas inför för många alternativ samtidigt,
utan att kunna göra ett val i taget. En person berättar att hen lätt blir överväldigad och har svårt att veta
var hen ska börja när många alternativ visas på skärmen samtidigt.
Positivt när sökfunktioner ger förslag på ord
En person med afasi till följd av hjärnskadan har svårt att hitta orden när hen pratar och skriver, och
tycker om när sökfunktioner ger förslag på ord när hen skriver de första bokstäverna i ordet. Den här
funktionen finns i den digitala brevlåda som personen har, vilket underlättar för hen att använda tjänsten.
Vill kunna träna i en övningsmiljö
En deltagare efterfrågar en övningsmiljö där det går att träna på att använda den digitala brevlådan, utan
att vara orolig för att göra fel. Personen beskriver att hen skulle vilja känna sig trygg med att använda
tjänsten, innan hen börjar använda sitt eget konto.
Ett övningsprogram så att man kan lära sig det utan att vara rädd för att göra fel. […] Måste
kunna bevisa för mig själv att det går innan jag kastar mig in i det. (person med förvärvad
hjärnskada, 66 år)
Viktigt att de digitala brevlådorna är kompatibla med hjälpmedel
En deltagare använder talsyntes (text-till-tal) och diktering (tal-till-text) och lyfter fram att det är viktigt
att hjälpmedlen fungerar tillsammans med hens digitala brevlåda, vilket personen tycker att de gör i
dagsläget.
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7 Användartester med personer med hjärnskada
Det här kapitlet presenterar resultatet av användartesterna med personer med hjärnskada. Vi beskriver
de hinder och svårigheter som testpersonerna stöter på när de använder de digitala brevlådorna samt
deras förslag på hur tjänsterna skulle kunna förbättras för att öka tillgängligheten och användbarheten.

7.1 Efterfrågar beskrivning av tjänsten
Några personer skulle vilja få en beskrivning av tjänsten samt viktiga begrepp och funktioner i samband
med att de loggar in. I stället för att komma direkt in i den digitala brevlådan beskriver en testperson att
hen skulle vilja få popup-fönster med en kort beskrivning av tjänsten och funktioner som att läsa post
och lägga till avsändare. Personen skulle vilja att beskrivningarna visades en åt gången, med möjlighet
att klicka vidare till nästa.
Jag skulle vilja ha instruktioner när jag loggar in i appen, att få bocka av små rutor. I varje ruta
står det hur man gör olika saker, vilka tjänster som finns. (person med förvärvad hjärnskada, 54
år)
Innan testet har testledaren kort beskrivit vad en digital brevlåda är och vad den används till, men flera
testpersoner har inte en egen digital brevlåda och tycker att det är svårt att förstå alla funktioner och ord
som används. Popup-fönster med en beskrivning av tjänsten samt viktiga begrepp och funktioner kan
vara ett stöd för personer som använder tjänsten första gången, eller som har svårt att komma ihåg vad
funktionerna och orden innebär.

7.2 Svårt att förstå vilka brev som är olästa när annat stjäl uppmärksamhet
Flera testpersoner tycker att det är svårt att förstå vilka brev som är lästa och vilka som är olästa i de
digitala brevlådorna. Gemensamt är att testpersonerna upplever att andra ikoner och markerad text stjäl
deras uppmärksamhet och gör det svårt att fokusera på vilka brev som är lästa och olästa. Testpersonerna
beskriver också att det är svårt att veta vad de olika färgerna och ikonerna står för i de digitala brevlådor
som de inte är vana vid att använda.
Helt omöjligt att hitta vilket brev som är oöppnat. Hade svårt att se prickarna med massa ikoner.
Jag fokuserar på ikonerna. (person med förvärvad hjärnskada, 57 år, om Kivra)
Jag tycker att det är lite svårt att det står så olika typer av bokstäver, vissa är stora, feta, vissa
mindre, grå. Det blir att min hjärna bara ser det röda och det feta. Är det andra mindre viktigt
då? Det är svårt att ställa om hjärnan [mellan de olika typerna av text]. (person med förvärvad
hjärnskada, 55 år, om e-Boks)
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Figur 7.1: Testpersonerna tycker att det är svårt att förstå vilka brev som är lästa och olästa eftersom
annat stjäl deras uppmärksamhet. I Kivra (högst upp) tycker en person att de många ikonerna tar fokus
och i e-Boks (längst ned) upplever en person att texten i fet stil och den röda knappen hamnar i fokus.

7.3 Felmeddelande skapar oro
En testperson blir orolig och stressad när hen får ett felmeddelande i Min myndighetspost.
Felmeddelandets utseende gör att testpersonen tror att ett allvarligt fel har uppstått, vilket gör att hen
inte vågar fortsätta på egen hand av rädsla för att förvärra situationen. Figur 7.2 visar felmeddelandet
som markeras med en röd cirkel, en triangel och ett utropstecken.
Här blir jag rädd, att det står ”farligt”, ”du har gjort fel”. Jag skulle gett den [smarttelefonen]
till min sambo. Det känns som jag tagit bort min egen användare, verkligen gjort fel. […]
Egentligen förstår jag felmeddelandet, men den här symbolen känns jättefarlig, då hade jag
väntat tills jag kunde få hjälp av någon. (person med förvärvad hjärnskada, 55 år, om Min
myndighetspost)
Tydliga felmeddelanden är viktigt för att användaren ska förstå vad som är fel och kunna rätta till felet.
Däremot visar exemplet att felmeddelanden som förstärks med symboler som användaren associerar
med allvarliga fel kan ge oönskad effekt och göra att användaren inte vågar fortsätta.
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Figur 7.2: Felmeddelandets utseende i Min myndighetspost gör en testperson orolig, eftersom hen tror att
ett allvarligt fel uppstått.

7.4 Svårt att upptäcka knappar och menyer
Några testpersoner lägger inte märke till viktiga knappar och menyer och behöver stöd från testledaren
för att hitta dem. Testpersonerna uttrycker att de har fokuserat på en annan del av skärmen. Därför
skulle knapparna och menyerna behöva placeras på andra platser eller vara mer framträdande för att
påkalla deras uppmärksamhet.
I Digimail och e-Boks finns exempel på knappar och menyer som testpersonerna har svårt att upptäcka.
I e-Boks har en testperson svårt att hitta de tre prickarna i det övre högra hörnet av skärmen och en
annan testperson lägger inte märke till menyn i nederkant i Digimail.
Allt handlar om att jag inte tittar längre ner [på skärmen]. Där finns ju allt. Det kanske skulle
varit lite större, det är så småttigt, det känns som det är utanför den här sidan, det är så långt
ner. (person med förvärvad hjärnskada, 54 år, om Digimail)
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Figur 7.3: Testpersonerna lägger inte märke till de tre prickarna i e-Boks (till vänster) eller till menyn i
nederkant i Digimail (till höger).

7.5 Vill att orden i menyer ska vara enkla och spegla det man vill göra
Testpersonerna har i vissa fall svårt att hitta rätt i de digitala brevlådorna, eftersom de inte tycker att
orden i menyerna speglar det de vill göra. Några testpersoner tycker också att en del ord är för långa
och krångliga.
Alla digitala brevlådor som har testats använder till exempel ”Avsändare” om de myndigheter och
privata företag som det går att få post från. När testpersonerna får i uppgift att se om det går att få post
från Skatteverket har några svårt att hitta fram till rätt plats. En testperson tycker att det hade varit
tydligare om de digitala brevlådorna använt ordet ”myndighet”, i stället för ”avsändare”.
Några testpersoner har också svårt att hitta rätt plats för att ändra e-postadressen för aviseringar.
Möjligheten att ändra e-postadress är placerad på olika platser i tjänsterna. I e-Boks finns det under
”Profiluppgifter”, i Kivra under ”Kontoinställningar”, i Digimail under ”Min profil” och i Min
myndighetspost under ”Kontaktuppgifter för aviseringar”. En testperson har till exempel svårt att hitta
rätt i e-Boks och skulle vilja att orden i menyn tydligare speglade det hen vill göra.
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Jag vill ha tydliga beskrivningar, till exempel ’Byt e-post’. Det är inte tydligt att det finns under
profiluppgifter. […] Med mina skador behövs tydliga beskrivningar. (person med förvärvad
hjärnskada, 54 år, om e-Boks)
En annan testperson har en liknande upplevelse och beskriver att det är viktigt att orden som används
inte är för långa och svåra att förstå. Testpersonen föredrar att flera, enkla och korta ord används,
jämfört med ett långt och krångligt ord.
De är inte så bra på att skriva det man undrar. […] De försöker göra ett ord, men de orden blir
då väldigt långa och så vet man inte vad de menar ändå, i stället för tre ord som alla fattar. Jag
vill inte heller att det ska vara så många ord, men absolut inte så långa ord, till exempel
sekretesspolicy. Man kan bli nervös över långa krångliga ord, man vill inte behöva gå in och
titta på alla alternativ. (person med förvärvad hjärnskada, 55 år, om e-Boks)

7.6 Efterfrågar en tydligare bekräftelse på att fakturan har betalats
En testperson tycker det är svårt att förstå om den faktura som hen betalat lagts in för betalning och
saknar en tydlig bekräftelse. Möjligheten att betala fakturor finns bara i Kivra.
När testpersonen klickar på knappen ”Betala” visas en notis i överkant av skärmen med texten ”Fakturan
är inlagd för betalning” (se figur 7.4). Notisen visas bara en kort stund innan den försvinner och
testpersonen hinner inte uppfatta vad det står. I samband med att testpersonen klickar på ”Betala” ändras
även den knappen från ”Betala” till ”Avbryt betalning”, men testpersonen upplever inte att det är
tillräckligt tydligt, utan hade önskat en bekräftelse som angav att fakturan var betald.
Jag fick inte heller någon bekräftelse att den är betald. Känns lite otryggt. (person med förvärvad
hjärnskada, 57 år, om Kivra)
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Figur 7.4: En testperson hinner inte uppfatta notisen som anger att fakturan är inlagd för betalning och
önskar en tydligare bekräftelse på att fakturan har betalats.

7.7 Svårt att hitta svar på frågor
Under användartesterna får deltagarna i uppgift att hitta svar på hur man gör för att avsluta sitt konto i
de digitala brevlådorna. Alla testpersoner har svårt att hitta svar på frågan bland de frågor och svar som
finns i tjänsterna. En stor mängd frågor och svar, svåra ord samt att frågor och svar i vissa fall öppnas i
webbläsaren är exempel på vad som gör uppgiften svår för testpersonerna.
I e-Boks finns svaret på frågan i kategorin ”Inställningar och konfiguration”. En testperson försöker
först söka efter ”avsluta konto”, men utan att få fram rätt svar. När testpersonen går vidare till
kategorierna för att leta behöver personen hjälp av testledaren för att hitta rätt. Testpersonen beskriver
att hen inte förstår vad konfiguration betyder, vilket gör det svårt att veta var hen ska leta. Även
mängden frågor och svar försvårar för testpersonerna. En testperson beskriver till exempel att det är
ansträngande att sålla bland de många frågorna i Min myndighetspost.
Det är så många frågor och små, så det skulle man inte ... Det är jättemånga. Man får inte fråga
själv. Jag skulle inte fortsätta läsa allt det här, jag skulle vilja ställa en fråga själv. Det är en av
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de sakerna, om man har afasi har man svårt att sålla. Sållandet är svårt. Det här är väldigt
mycket. (person med förvärvad hjärnskada, 55 år, om Min myndighetspost)
Figur 7.5: Det stora antalet frågor och svar i Min myndighetspost gör att testpersonerna har svårt att hitta
svar på den fråga de undrar över.

I e-Boks finns en länk till funktionen frågor och svar i appen, och när användaren klickar på den öppnas
webbläsaren. Det gör att några testpersoner har svårt att hitta tillbaka till appen. Samma svårighet
uppstår i Min myndighetspost, där frågor och svar öppnas som ett nytt fönster i webbläsaren. I Kivra
finns frågor och svar i appen, vilket underlättar momentet för testpersonerna. I Digimail finns det varken
svar på frågor i appen eller en länk till var användaren kan hitta det på webbplatsen.

7.8 Viktigt att kunna ställa egna frågor till kundtjänst
Testpersonerna uttrycker att det är viktigt att kunna ställa egna frågor till kundtjänst, eftersom det kan
vara svårt att hitta svar på sina frågor i funktionerna för frågor och svar. Möjligheten att kontakta
kundtjänst med frågor finns i alla tjänster. I Kivra, e-Boks och Min myndighetspost kan användaren
välja mellan att skriva till kundtjänst och att ringa. I Digimail går det däremot bara att skriva till
kundtjänst. Två testpersoner tycker att det är enklare att ringa och saknar den möjligheten i Digimail.
Det är fruktansvärt när det inte finns telefonnummer till support. Jag vill ha den mänskliga
rösten, man måste kunna få human kontakt. (person med förvärvad hjärnskada, 54 år, om
Digimail)
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8 Sammanställning av identifierade behov
Resultatet av intervjuerna och användartesterna visar att det finns både skillnader och likheter i vilka
hinder och behov som deltagarna inom målgrupperna upplever när de använder digitala brevlådor. De
hinder och behov som deltagarna lyfter fram under intervjuerna återkommer i flera fall som konkreta
exempel under användartesterna. Figur 8.1 ger en överblick av de behov som deltagarna i den här
undersökningen beskriver.
Figur 8.1: Överblick av deltagarnas behov när de använder digital brevlåda.
Behov vid användning av digital
brevlåda
Information om digitala brevlådor

Blinda deltagare
och deltagare med
synnedsättning

Deltagare med
neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning

X

X

Stöd för att lära sig använda
digital brevlåda

X

Möjlighet att träna i en
övningsmiljö
Möjlighet att kontakta kundtjänst
på olika sätt

Deltagare med
hjärnskada

X
X

X

X

X

Möjlighet att kunna dela sin
brevlåda med en annan person

X

X

Kortfattad text och
sammanfattande punkter

X

X

Ikoner och bilder

X

X

Avskalad design och ett val i
taget

X

X

Få steg och enkla, beskrivande
ord i menyer

X

X

X

Tydliga kontraster och
framträdande menyer och
knappar

X

X

X

Sökfunktioner som ger förslag på
ord
Kompabilitet med hjälpmedel

X
X

X

Möjlighet att logga in utan att
behöva minnas koder
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9 Slutsatser och rekommendationer
I det här avsnittet sammanfattar vi de hinder och svårigheter som återkommer bland flera deltagare i
undersökningen. Utifrån de behov som deltagarna har lyft fram ger vi också förslag på hur de digitala
brevlådorna skulle kunna göras mer tillgängliga och användbara.

9.1 Erbjud kortfattad och enkel information om digitala brevlådor
Flera deltagare saknar information om vad en digital brevlåda är och vad den används till. I vissa fall
har deltagarna svårt att själva söka efter information och behöver få information riktad till sig om
digitala brevlådor. En stödperson beskriver också att en del känner en oro inför det digitala och
säkerheten förknippad med digitala tjänster.
Rekommendation: Erbjud kortfattad och enkel information om digitala brevlådor. Informationen
skulle kunna kommuniceras både av myndigheter och leverantörerna av digitala brevlådor, för att skapa
tillit för tjänsterna. För att informationen ska vara tillgänglig vill deltagarna ha kortfattad och enkel
information som riktas till dem. Informationen skulle även kunna lyfta fram att det finns möjlighet att
dela sin brevlåda med en annan person i flera av tjänsterna.

9.2 Erbjud en övningsmiljö och beskriv viktiga funktioner
Flera deltagare tycker att det är svårt att förstå alla funktioner och ord som används i de digitala
brevlådorna. De här svårigheterna lyfts framför allt fram av de personer som inte har använt en digital
brevlåda tidigare. Att lära sig nya saker eller att lära om efter att en tjänst har uppdaterats samt utseende
och funktionalitet förändrats är något som flera deltagare tycker är svårt. Ytterligare ett hinder för att
komma igång med att använda digital brevlåda är rädslan för att göra fel.
Rekommendation: Erbjud en övningsmiljö och beskriv viktiga funktioner. En övningsmiljö skulle göra
det möjligt för användare att träna sig på att använda en digital brevlåda, utan oro för att göra fel. En
beskrivning av tjänsten samt viktiga begrepp och funktioner i samband med att användaren loggar in
skulle i sin tur vara ett stöd för personer som använder tjänsten för första gången, eller som har svårt att
komma ihåg vad funktionerna och orden innebär.

9.3 Säkerställ att de digitala brevlådorna är kompatibla med hjälpmedel
Flera deltagare använder hjälpmedel, till exempel för att få text och innehåll uppläst eller för att förstora
text. I de fall som de digitala brevlådorna inte är kompatibla med deltagarnas hjälpmedel försvårar det
användningen för dem, och i vissa fall innebär det att de inte kan använda tjänsterna på egen hand.
Deltagarna upplever till exempel att det inte fungerar att förstora text och innehåll fullt ut i de digitala
brevlådorna. De personer som använder skärmläsare uttrycker bland annat att skärmläsarens fokus
ibland hamnar för långt ner och att innehållet i vissa bilagor inte kan uppfattas av skärmläsaren.
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Rekommendation: Säkerställ att de digitala brevlådorna är kompatibla med hjälpmedel, som
skärmläsare samt inställningar för förstoring och zoomning. För en del personer underlättar det även att
kunna använda tjänsterna med mörkt utseende (ljus text och mörk bakgrund), och det är positivt om
tjänsterna är kompatibla med de inställningarna.

9.4 Använd få steg och enkla, beskrivande ord i menyer
Deltagarna tycker ibland att det är svårt att hitta rätt i de digitala brevlådorna. Många steg för att hitta
en funktion och ord i menyer som inte speglar det deltagarna vill göra är exempel på vad som gör det
svårt.
Rekommendation: Utforma de digitala brevlådorna så att det krävs få steg för att utföra ärenden och
hitta viktiga funktioner. Använd också enkla och beskrivande ord i menyerna som speglar det
användaren vill göra.

9.5 Gör det enkelt att upptäcka knappar och menyer
Deltagarna har ibland svårt att upptäcka knappar och menyer i de digitala brevlådorna. De beskriver till
exempel att låga kontraster gör dem svåra att urskilja, att de ”smälter in”, är små, eller placerade i
utkanten av skärmen där deltagarna inte tittar. Det är i många fall samma knappar och menyer i de
digitala brevlådorna som deltagarna har svårt att upptäcka, men de lyfter fram olika orsaker när de
förklarar varför de tycker att knapparna och menyerna är svåra att få syn på.
Rekommendation: Gör det enkelt att upptäcka knappar och menyer, till exempel genom att använda
tillräckliga kontraster, göra text och ikoner större samt tänka på placeringen av knappar och menyer.

9.6 Använd kortfattad och begriplig text i kombination med bilder
Flera deltagare tycker att det är svårt att ta till sig informationen när texten är lång och språket är
krångligt. Deltagarna uttrycker till exempel att de snabbt blir trötta av att läsa längre texter eller att de
tappar fokus. Några personer tycker att det är enklare att få en överblick och att ta till sig information
när text kompletteras med bilder och ikoner.
Rekommendation: Använd kortfattad och begriplig text i kombination med bilder och ikoner. Med
begripligt språk menas till exempel att meningarna är korta och att välkända ord används. Texten bör
även vara konkret, utan bildspråk. Om lång text förekommer kan det underlätta att texten sammanfattas
i kortare punkter. Det är viktigt att kortfattad och begriplig text används både i de digitala brevlådorna
och i de brev som användaren får från olika avsändare.

9.7 Använd en avskalad design och låt användaren göra ett val i taget
Några deltagare tycker att det är svårt att koncentrera sig när mycket information visas på skärmen, eller
när de ställs inför flera val samtidigt. Deltagarna beskriver till exempel att det kan kännas
överväldigande med mycket information, och svårt att veta var man ska börja.
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Rekommendation: Använd en avskalad design och gör det möjligt för användaren att göra ett val i
taget.

9.8 Erbjud flera sätt att kontakta kundtjänst
Deltagarna tycker att det är viktigt att kunna kontakta kundtjänst för att få hjälp med sina frågor. Några
vill få prata med en person, medan andra föredrar att kommunicera genom att skriva. Resultatet visar
därmed att det finns behov av att kunna kontakta kundtjänst på olika sätt.
Användartesterna visar också att det finns behov av att kunna vända sig till kundtjänst även om det finns
svar på vanliga frågor i de digitala brevlådorna. Deltagarna uttrycker till exempel att det är svårt att hitta
bland de många frågorna samt att orka läsa och sortera informationen.
Rekommendation: Erbjud flera sätt att kontakta kundtjänst, både muntligt och skriftligt. För att
kundtjänst ska vara tillgänglig för alla är det viktigt att det går att komma fram till en person utan att
behöva göra ett aktivt knappval. Placera också kontaktuppgifterna till kundtjänst så att de är enkla att
hitta i tjänsterna.
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