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Om undersökningen 
och dess rapporter 
Undersökningen ”Svenskarna med funktionsnedsättning och 
internet 2019” presenterar en detaljerad bild av hur personer med 
funktionsnedsättning använder internet. Årets undersökning gör 
det möjligt att jämföra med resultatet 2017. I år har vi också gjort 
en kontrollundersökning mot svenskar utan funktionsnedsättning. 

Vår undersökning ger oss stora mängder data och allt kan inte 
publiceras i en rapport. Så förutom denna rapport publicerar vi i år:

• En statistikbilaga med tabeller och diagram som visar det data 
vi använt för att skriva rapporten.

• En separat rapport som visar en fördjupad bild av användningen 
av smarta telefoner, datorer och surfplattor.

• En separat rapport som visar kontrollgruppens svar.
• En separat rapport som visar användningen av tal- och 

ljudböcker. 
• En separat rapport om webbplatserna Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Skatteverket och 1177.se.

Det finns även ytterligare ett antal bilagor:

• Diagnoser, 19 
• Funktionsnedsättning och svårigheter, 19 
• Sysselsättning, 8 
• Boendesituation, 4 
• Bor tillsammans med någon, 2 
• Hjälp i vardagen, 2 
• Inkomst, 8 
• Ålder, 7
• Kön, 2
• Språk, 2
• Utbildningsnivå, 7 
• Offentliga webbplatser, 4 
• Tal- och ljudböcker, 2 

Den här rapporten finns publicerad på www.begripsam.se/
internet och www.pts.se/smfoi/.

Välkommen att själv söka fram statistik från undersökningarna på 
statistikwebbplatsen för SMFOI; http://internet.begripsam.se.
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Deltagare i undersökningen 
Totalt deltog 1 506 personer i undersökningen. Av dessa var 804 
kvinnor och 375 män. 12 personer angav annan könstillhörighet. 
15 markerade att de inte ville svara på frågan och 300 hoppade 
över att svara på frågan. Vi har identifierat 43 olika diagnoser, 
funktionsnedsättningar och svårigheter som kan påverka 
användningen av internet, smarta telefoner, datorer och 
surfplattor. Dessa finns som fasta svarsalternativ i undersökningen 
(Tabell 1). Det är också möjligt för deltagarna att ange andra 
diagnoser, funktionsnedsättningar och svårigheter i ett fritextfält. 
Deltagandet i undersökningen är dubbelt så stort jämfört med 
den undersökning vi gjorde 2017, då 771 personer deltog.

Av de 43 grupperna har vi tagit fram data för 18 diagnoser 
och 21 funktionsnedsättningar och svårigheter. För grupperna 
Demens/Alzheimer, Parkinson och Schizofreni har vi för få antal 
svar. Vi har också slagit ihop grupperna Barndomsdöv och 
Vuxendöv till en grupp.

I rapporten använder vi ordet funktionsnedsättning som ett 
samlings begrepp för diagnoser, funktionsnedsättningar och 
svårigheter.

Tabell 1: Antal och andelar i procent. Deltagarnas diagnoser, 
funktionsnedsättningar och svårigheterfördelade på alla deltagare samt 
fördelade på kvinnor och män

Diagnoser, funktions nedsättningar 
och svårigheter

Totalt 
Antal (%)

Kvinnor 
Antal (%)

Män 
Antal (%)

ADD 93 (6) 51 (6) 14 (4)

ADHD 196 (13) 116 (14) 30 (8)

Afasi 75 (5) 28 (3) 38 (10)

Autismspektrum (Autism, Asperger) 280 (19) 139 (17) 67 (18)

Bipolär 31 (2) 22 (3) 4 (1)

Blind 26 (2) 10 (1) 9 (2)

CP 48 (3) 17 (2) 24 (6)

Demens, Alzheimer 7 (0) 2 (0) 2 (1)

Depression 229 (15) 142 (18) 24 (6)

Dyslexi 119 (8) 61 (8) 34 (7)

Tabell 1 fortsätter på nästa sida

Totalt deltog 1 506  
personer i studien.
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Diagnoser, funktions nedsättningar 
och svårigheter

Totalt 
Antal (%)

Kvinnor 
Antal (%)

Män 
Antal (%)

Dyskalkyli, matematiksvårigheter 71 (5) 41 (5) 12 (3)

Döv, barndomsdöv 25 (2) 9 (1) 10 (3)

Döv, vuxendöv 11 (1) 4 (0) 4 (1)

Dövblind 31 (2) 13 (2) 12 (3)

Epilepsi 72 (5) 32 (4) 26 (7)

Grav hörselnedsättning 70 (5) 37 (5) 18(5)

Grav synnedsättning 71 (5) 29 (4) 25 (7)

Hjärnskada, förvärvad 79 (5) 38 (5) 28 (8)

Huvudvärk, migrän 164 (11) 123 (15) 11 (3)

Kommunikationssvårigheter 132 (9) 66 (8) 44 (12)

Koncentrationssvårigheter 327 (22) 221 (28) 52 (14)

Kroniskt trötthetssyndrom 157 (11) 112 (14) 18 (5)

Känslig för starka intryck  
(flimmer, ljus, ljud) 

351 (23) 238 (30) 37 (10)

Lässvårigheter 131 (9) 72 (9) 38 (10)

Minnessvårigheter 279 (19) 183 (23) 49 (13)

MS 247 (17) 170 (21) 38 (10)

Parkinson 17 (1) 7 (1) 8 (2)

Räknesvårigheter 111 (7) 59 (7) 34 (9)

Rörelsehinder, finmotorik 242 (16) 129 (16) 73 (20)

Stroke 106 (7) 37 (5) 52 (14)

Schizofreni, psykossjukdom 14 (1) 6 (1) 7 (2)

Självförtroende/självkänsla, bristande 216 (14) 131 (16) 37 (10)

Skrivsvårigheter 139 (9) 69 (9) 49 (13)

Social rädsla 126 (8) 82 (10) 23 (6)

Språkstörning, DLD 24 (2) 11 (1) 6 (2)

Svårt att förstå 93 (6) 45 (6) 26 (7)

Svårt att lära mig nya saker 137 (9) 76 (9) 30 (8)

Svårt att komma igång eller avsluta saker 308 (21) 187 (23) 51 (14)

Tabell 1 fortsätter på nästa sida

Fortsättning Tabell 1
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Diagnoser, funktions nedsättningar 
och svårigheter

Totalt 
Antal (%)

Kvinnor 
Antal (%)

Män 
Antal (%)

Svårt att sitta 71 (5) 47 (6) 12 (3)

Svårt att behålla fokus på en uppgift 233 (16) 150 (19) 37 (10)

Talsvårigheter 110 (7) 46 (6) 46 (12)

Utvecklingsstörning eller intellektuell 
funktionsnedsättning 

146 (10) 65 (8) 63 (17)

Ångest 242 (16) 155 (19) 36 (10)

Annan, beskriv vad 312 (21) 79 (9) 40 (11)

I genomsnitt rapporterar deltagarna 3,9 diagnoser, 
funktionsnedsättningar och svårigheter. Medianvärdet är 3 
diagnoser, funktionsnedsättningar och svårigheter (Tabell 2). 508 
deltagare rapporterar att de har en diagnos, funktionsnedsättning 
eller svårighet. Det är rimligt att tro att de svårigheter en individ 
upplever kan öka dramatiskt om individen har flera olika orsaker 
som skapar svårigheter. Den sammantagna effekten kan då bli 
större än om man betraktar varje svårighet för sig. Som mest 
rapporterar några av deltagarna att de har uppemot 20 diagnoser, 
funktionsnedsättningar och svårigheter.

Matchat urval ur den svenska befolkningen 
I syfte att kunna göra jämförelser mellan deltagarna i 
undersökningen och den svenska befolkningen som inte 
har någon funktionsnedsättning, skickades en separat 
enkät ut till ett matchat urval ur den svenska befolkningen. 
Urvalet i kontrollgruppen matchades mot deltagarna med 
funktionsnedsättning avseende kön, ålder och län. Det 
är inga statistiska skillnader mellan grupperna för dessa 
faktorer. I kontrollundersökningen deltog 1 266 personer. 
Av dem svarade 1 082 personer att de inte hade någon 
funktionsnedsättning. Det gör det möjligt för oss att 
jämföra mellan de svenskar som har funktionsnedsättningar 
och de som inte har funktionsnedsättningar. Det gör det 
också möjligt att säga att ungefär 14% i kontrollgruppen 
visade sig ha funktionsnedsättningar. Av personerna utan 
funktionsnedsättning var det 99% som använder internet. I 
undersökningen ”Svenskarna och internet 2019” är det 98% som 
har tillgång till internet och 95% som använder internet.

Här finns Svenskarna 
och Internet 2019.

Fortsättning Tabell 1
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Inte angett*

1 diagnos

2 diagnoser

3 diagnoser

4 diagnoser
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7 diagnoser

8 diagnoser
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13 diagnoser
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Figur 1: Antalet angivna diagnoser, funktionsnedsättningar och svårigheter per 
deltagare, sorterade efter hur många som angetts. *Personerna har utifrån andra 

svar bedömts ha en funktionsnedsättning och ingår därför i undersökningen.

Antal diagnoser, funktionsnedsättningar 
eller svårigheter
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Slutsatser

Det finns en betydande digital klyfta
I årets undersökning kan vi göra jämförelser mellan deltagarna 
i undersökningen och ett matchat urval ur den svenska 
befolkningen som inte har någon funktionsnedsättning. 
Vi ser en betydande digital klyfta mellan personer med 

Slutsatser

Sammanfattning

• Den digitala klyftan etableras i unga år och består  
livet ut.

• En tredjedel av personerna med funktionsnedsättning 
tycks inte ha något sätt att identifiera sig digitalt. 
De har varken Mobilt BankID eller någon annan 
e-legitimation. Det är i huvudsak yngre och 
medelålders personer med funktionsnedsättning 
som ingår i denna grupp. Bland personer utan 
funktionsnedsättning är motsvarande siffra 6% och en 
mycket stor andel av dessa är äldre.

• Att en tjänst för att legitimera sig för att utföra 
bankärenden har blivit en del av samhällets 
infrastruktur för andra samhällstjänster och livsviktiga 
digitala tjänster skapar stora tillgänglighetsproblem.

• Det digitala utanförskapet påverkas av 
funktionsnedsättning men kan inte förklaras av 
funktions nedsättning. Det finns personer med samma 
svårigheter som är fullt delaktiga och som inte är 
delaktiga alls.

• Indikatorer för digitalt utanförskap är att ha slutat 
skolan tidigt, vara arbetslös eller äldre. För personer 
med funktionsnedsättning är det dessutom en ökad 
risk om man har gått i särskola, är i aktivitetsersättning, 
sysselsätts på daglig verksamhet, bor på särskilt 
boende, är man eller har låg inkomst.

• Banktjänster och e-handel verkar ha blivit svårare, 
jämfört med undersökningen 2017.

• Personer med funktionsnedsättning är mer aktiva på 
sociala medier än personer utan funktionsnedsättning.

• Störst svårigheter med internet har den som har 
språksvårigheter, svårigheter kopplade till intellektuell 
förmåga och till bristande synförmåga.
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funktionsnedsättning och personer utan funktionsnedsättning. 
Storleken på klyftan varierar beroende på fråga och typ av 
funktionsnedsättningar. Men i många fall är skillnaden runt 30%, 
och skillnaderna finns i alla åldersgrupper.

Det finns stora andelar i varje granskad grupp som:

• rapporterar olika typer av svårigheter.
• regelbundet tar hjälp av andra för att utföra saker på internet.
• använder internet mindre än personer i motsvarande grupp 

som inte har funktionsnedsättning.
• inte känner sig fullt delaktiga i det digitala samhället.

Klyftan finns redan i de yngsta åldersgrupperna 

Den digitala klyftan etableras redan i de yngre åldersgrupperna 
och finns sedan med upp i åldrarna. Unga personer med 
funktionsnedsättning skiljer sig mycket från unga personer utan 
funktionsnedsättning. De rapporterar större svårigheter, behöver 
mer hjälp och upplever ett större digitalt utanförskap. De har 
också mindre tillgång till utrustning, speciellt till smarta telefoner. 
Även bland unga personer som studerar ser vi stora skillnader 
mellan studenter som har eller inte har funktionsnedsättning.

Kvinnor har mindre svårigheter och använder 
internet mer än män

På samma sätt som vid undersökningen 2017 kan vi se stora 
skillnader mellan kvinnor och män med funktionsnedsättning. 
På i stort sett alla områden och i alla grupper ser vi att kvinnor 
med funktions nedsättning hanterar det digitala samhället bättre 
än män med funktionsnedsättning. När vi jämför med personer 
utan funktions nedsättning finns inga stora skillnader mellan 
kvinnor och män.

Språk och intellektuell förmåga spelar störst roll för 
om det är svårt

Det är tydligt att det är diagnoser, funktionsnedsättningar 
och svårigheter som kan relateras till språk och intellektuell 
förmåga som skapar de största svårigheterna och det största 
digitala utanförskapet. Personer som har gått i särskolan är 
sämre rustade än andra grupper för att vara digitalt delaktiga 
och utanförskapet tycks fortsätta efter skolåldern. 

Slutsatser



11Slutsatser

Att språk och intellektuell förmåga får så stort genomslag 
tyder på att innehållet och utformningen av webbsidor  
och tjänster spelar stor roll för om internet är svårt. Men vi  
kan också se att blinda och dövblinda ofta rapporterar  
stora svårigheter. Det tyder på att det också kan finnas 
problem med tekniska konstruktioner, eftersom de två 
grupperna använder hjälpmedel som är beroende av korrekta 
tekniska konstruktioner. Dessa grupper rapporterar sällan 
svårigheter relaterade till innehållet utan snarare till att  
komma åt innehållet.

En grupp som det inte talas så mycket om men som verkar 
ha relativt stora svårigheter är personer med epilepsi. I 
undersökningen ser vi också att personer med talsvårigheter 
har svårt att använda internet. Här tror vi inte att det beror på 
talsvårigheten i sig utan att personer med talsvårigheter ofta har 
en rad andra svårigheter. 

En grupp som kräver en fördjupad analys är personer 
som har aktivitetsersättning. Dessa personer är unga, och 
aktivitetsersättningen är tänkt att fungera som en övergång 
till arbetslivet. Men det är oroande att många i gruppen verkar 
känna ett stort digitalt utanförskap. Vi ser också att olika 
samhällsinsatser inte riktigt hänger ihop och ger denna grupp 
rätt stöd. Exempelvis när en person med aktivitetsersättning får 
en så kallad förvaltare som hjälp att hantera sin ekonomi. Det 
som händer då är att personen blir av med sitt Mobila BankID 
(och även andra e-leg).

Det här gäller inte bara personer med aktivitetsersättning utan 
alla som har förvaltare eller som av någon anledning inte har 
en bank. Det kan inte vara samhällets egentliga mening att 
en person som har svårt att sköta sin ekonomi inte ska kunna 
använda e-tjänster för att sköta sin hälsa.

– Kvinna, född 1977

“När man fick förvaltare försvann id 
via banken och jag är inte självständig 
jag blev omyndig förklarad inte bra 
kan inte boka läkare psykolog och 
tandläkare själv”
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Att inte kunna identifiera sig digitalt  
är ett stort problem
I år har vi gjort en särskild analys av personer som inte tycks ha 
något sätt att identifiera sig digitalt. De använder varken Mobilt 
BankID eller någon annan e-legitimation. Bland personer utan 
funktionsnedsättning är denna grupp mycket liten (6%). Det är 
till stor del äldre som finns i denna grupp. Bland personer med 
funktionsnedsättning är bilden en helt annan. En tredjedel av alla 
personer med funktionsnedsättning befinner sig i denna grupp 
och de allra flesta är yngre eller medelålders. 

Om du bara har tid att fördjupa dig i en tabell i hela den här 
rapporten så är det tabell 17 där det kanske mest allvarliga 
digitala utanförskapet presenteras. Om du själv kan identifiera 
dig digitalt så ber vi dig att tänka på hur ditt liv skulle påverkas 
om du inte kunde det. Hur skulle du lösa alla de situationer där 
det krävs att du identifierar dig?

Det kan finnas flera skäl till varför en person inte har ett Mobilt 
BankID eller någon annan identifikationslösning. Det kan bero på att 
man inte har en relation med en bank eller att man av ekonomiska 
skäl blivit tilldelad en förvaltare eller god man. Andra lämnar 
över inloggning till anhöriga eller vänner. Det är oklart om de är 
medvetna eller omedvetna om att de bryter mot säkerhetsregler när 
de lämnar ut inloggningsuppgifter till andra. Vår analys är att många 
anser sig tvingade till detta eftersom en vardag utan Mobilt BankID 
är mycket svår. Man kan säga att de blir tvingade till olagligheter på 
grund av dålig design. Det här är mycket otillfredsställande ur ett 
tillgänglighetsperspektiv och det kan tyckas märkligt att en så vital 
del av en samhällsviktig funktion överlåtits åt banker, som inte har 
incitament att nå hela befolkningen.

De digitala klyftorna är minst inom sociala medier, 
nyheter och mediekonsumtion

Vissa grupper med funktionsnedsättning använder sociala medier 
mer än personer utan funktionsnedsättning. I andra grupper är 
användningen ungefär lika stor. När det gäller att konsumera 
nyheter eller olika medier så är skillnaderna mindre än på andra 
områden. Dessa områden kan därför beskrivas som de områden 
där skillnaden blir mindre och mindre. 

Det kan både ses som en framgång och ett tecken på att andra 
delar av livet fungerar sämre: 



Slutsatser 13

• Det blir en framgång eftersom alla oavsett funktionsförmåga 
borde ha rätt att använda sociala medier, få nyheter, lyssna på 
musik, kolla på filmer, leta efter partners med mera.

• Men frågan är; varför har man tid att ägna sig åt detta? Beror 
det på att man inte i samma utsträckning som andra har ett 
arbete, kan studera eller kan röra sig ute i samhället? I så fall kan 
den ökade konsumtionen av sociala medier, nyheter och andra 
medier vara ett sätt att fylla upp tid som man kanske hellre hade 
använt till något annat. 

Det väcker en rad frågor att de digitala klyftorna är så tydligt 
olika stora. Varför går det bra att använda sociala medier och 
att konsumera nyheter och andra medier och varför går det inte 
lika bra för samma användare att boka tider, boka biljetter, betala 
räkningar, e-handla? Har vissa delar av internet lärt sig något 
om enkelhet, begriplighet och tillgänglighet som andra delar 
ignorerar eller ännu inte lärt sig? Är det ofrånkomligen så att vissa 
företeelser på internet för alltid måste vara mer komplicerade än 
andra? Måste det alltid vara svårare att betala en räkning än att 
hitta en låt på Spotify?

Många behöver hjälp – användningen av internet är 
inte autonom

Det finns en stark drivkraft i det svenska samhället att vi vill 
klara oss själva. Autonomi är också utpekat som en viktig 
faktor i FN-konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Men vi kan se att det finns många som 
inte är autonoma i sin användning av internet. Många behöver 
regelbundet hjälp av någon annan för att utföra vissa moment. 
Ofta tycks behovet av hjälp vara kopplat till specifika situationer, 
som att identifiera sig eller att betala räkningar, e-handla och 
liknande, men vi ser också i kommentarer att många tycks 
kämpa med att förstå var nedladdade filer hamnar eller var 
sparade dokument hamnar, att uppdatera och installera, att 
ställa in och konfigurera saker.

– Kvinna, född 1974

“Boendestöd sitter med som stöd vid 
t.ex räkningar och beställningar, minne 
och kontroll att det blir rätt.”
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Ibland kan behovet av hjälp både handla om att formulera och 
skapa ett eget innehåll:

Det digitala utanförskapet kan inte (enbart) förklaras 
med funktionsnedsättning

Inom varje granskad grupp finns det en andel som redovisar stora 
svårigheter med det digitala samhället, en andel som redovisar 
ett högt deltagande i det digitala samhället och en andel som är 
mittemellan. Proportionerna varierar mellan de olika grupperna. 

Vi kan därför dra slutsatsen att funktionsnedsättningen i sig 
inte kan förklara ett digitalt utanförskap. Det går att vara digitalt 
delaktig med alla de diagnoser, funktionsnedsättningar och 
svårigheter som vi granskat. Däremot hittar vi kombinationer 
av en rad andra faktorer som påverkar. Några starka sådana 
påverkansfaktorer som tycks öka risken för digitalt utanförskap 
är om du:

• gått särskolan.
• är sysselsatt i daglig verksamhet.
• bor i ett särskilt boende.
• är arbetslös.
• har aktivitetsersättning.
• har ingen eller låg inkomst.
• är man.
• har hög ålder.
• slutade skolan tidigt.
• får hjälp av någon annan att utföra vardagssysslor.

Personers funktionsnedsättning skapar svårigheter att använda 
internet, smarta telefoner, datorer och surfplattor. Vi ser det när 
vi kan jämföra olika urval i vår undersökning med samma urval i 

– Kvinna, född 1987

“Att formulera rätt sökord så jag hittar 
vad jag letar efter, hitta rätt blanketter, 
förstå myndighetsinformation och var 
jag hittar datan som krävs när jag ska 
fylla i alla de blanketter jag måste fylla i 
för att bevisa att jag är sjuk mm.”
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kontrollgruppen av personer som inte har funktionsnedsättning 
men som i övrigt matchar de deltagare som finns i vår 
undersökning.

De samhällsfinansierade institutionerna lyckas inte 
med digital inkludering

Särskolan, Dagliga verksamheter, Särskilda boenden och 
försörjningsformen Aktivitetsersättning tycks med nuvarande 
utformning, kompetenser och resurser inte klara av att ge de 
personer som finns i dessa verksamheter förutsättningar för att 
vara digitala medborgare. Till viss del är det samma personer 
som blir drabbade av detta. Den som har gått i särskolan hamnar 
ofta i dagliga verksamheter och i särskilda boenden. Men särskilt 
personer i aktivitetsersättning kan ha ganska skiftande bakgrunder 
och svårigheter. 

Detta utanförskap etableras i unga år och riskerar att bli livslångt. 
Få personer i dessa grupper lyckas göra en övergång till arbete. 
Och ett helt liv utan arbete innebär ett liv med mycket låga 
inkomster. Personer i denna situation kan ha svårt att ha råd att 
hålla sig uppdaterade med den utrustning, de abonnemang och 
de tillbehör man behöver för att vara digitala. Sannolikt har många 
därför äldre utrustning. De kan vara beroende av att få stöd av 
anhöriga för att köpa utrustning eller att betala abonnemang. 
En mycket stor del av personerna med funktionsnedsättning 
redovisar låga inkomster.

Lagen om webbtillgänglighet täcker inte alla 
tillgänglighetsproblem

Många av de svårigheter som deltagarna rapporterar pekar 
på tillgänglighetsproblem som inte omfattas av lagen om 
webbtillgänglighet. Lagstiftningen säkerställer i första hand den 
tekniska kvaliteten på webbplatser och tjänster. De problem 
och svårigheter som deltagarna pekar ut är ofta dålig design, 
krångel med lösenord, svåra formuleringar och liknande. 
Vår slutsats är att det är en svag överlappning mellan vad 
lagen pekar ut som viktiga tillgänglighetsåtgärder och vad 
personerna med funktionsnedsättningar i vår undersökning 
själva lyfter fram. 

Den nya lagen kommer sannolikt inte att påverka den upplevda 
tillgängligheten för mer än ett fåtal grupper. De grupper där vi 
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på sådana grunder kan förutse en ökad upplevd tillgänglighet 
är; personer som är blinda, har nedsatt syn, är dövblinda eller 
har problem med finmotorik eller hörsel. Alltså grupper som ofta 
använder hjälpmedel och där den tekniska konstruktionen blir 
bättre om man följer den lagstiftade standarden Web Content 
Accessibility Guidelines 2.1 AA.

Är internet lätt eller svårt?
Den grundläggande frågan i vår undersökning är om internet är 
lätt eller svårt. Nu när vi har ställt den frågan till en kontrollgrupp 
bestående av svenskar utan funktionsnedsättning och jämfört 
svaren med svenskar som har en funktionsnedsättning 
så framträder ett tydligt mönster. Svenskar utan 
funktionsnedsättning tycker inte att internet är svårt. Inte på 
ett övergripande plan. Det hindrar inte vissa från att tycka att 
generella eller specifika funktioner är svåra. De rapporterade 
svårigheterna blir genast mycket större när vi frågar personer med 
funktionsnedsättning.

Även om det behövs flera mättillfällen för att tydligt avgöra 
trender kan vi nu med stöd av vår undersökning från 2017 börja 
uttala oss om förändringar. På några områden kan vi se tydliga 
förändringar, men dessa verkar kunna gå både åt ett håll som 
antyder förbättringar och som antyder försämringar. 

På ett generellt plan har inte internet blivit lättare sedan vi gjorde 
undersökningen 2017. Vi kan se att det är de yngsta och äldsta 
personerna med funktionsnedsättning som rapporterar de största 
svårigheterna. Män med funktionsnedsättning har fortfarande 
större svårigheter än kvinnor med funktionsnedsättning.

Generella svårigheter

Sammanfattning

• Personer utan funktionsnedsättning tycker inte 
att generella funktioner som att söka information, 
navigera, använda tjänster, förstå innehåll, design och 
utformning är skapar särskilt stora problem.

• Personer med funktionsnedsättning tycker att allt 
ovanstående ganska ofta skapar problem.
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Svårt att använda tjänster
Både på ett generellt plan och när vi undersöker specifika tjänster 
som att betala räkningar, e-handla, boka biljetter och liknande 
kan vi se att det finns betydande svårigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Personer utan funktionsnedsättning har 
inte alls samma problem med tjänster. Det här kan vara en direkt 
avspegling av processen för hur sådana tjänster utvecklas. Det är 
enligt våra erfarenheter vanligt att den data om användare som 
samlas in saknar data om användare med funktionsnedsättning. 
Det är också vanligt att om sådana tjänster testas under utveckling 
så testas de på användare utan funktionsnedsättning.

Inloggning är ett stort problem
Överlag är inloggning utpekat som ett problem av många. 
Nästan en fjärdedel av alla personer med funktionsnedsättning 
rapporterar att de har svårt med lösenord. I vissa grupper ligger 
nivån ännu högre. Exempelvis rapporter 34% av alla män med afasi 
och över 40% av personer med intellektuell funktionsnedsättning 
att lösenord är svåra. Bland personer utan funktionsnedsättning är 
det 6% som rapporterar att lösenord är svårt. 

Här ser vi hur krav på säkerhet kolliderar med krav på 
tillgänglighet. Det tycks som att de identifikationslösningar 
som används inte är utformade så att personer med 
funktionsnedsättningar på ett enkelt sätt kan identifiera sig. 
Kan man inte identifiera sig är man också avstängd från många 
livsviktiga funktioner på internet. 

Mobilt BankID är den helt dominerande identifikationslösningen. 
Rent tekniskt kanske denna lösning klarar tillgänglighetskraven 
i WCAG 2.1 AA men det är långt ifrån tillräckligt för att en så 

Sammanfattning, fortsättning

• De största problemen är kopplade till att identifiera 
sig själv så att man kan logga in. Det finns också stora 
problem med att använda tjänster.

• Många tvingas att bryta mot regler och dela med sig av 
sina lösenord och koder till andra för att få den digitala 
vardagen att fungera. 

• Den som har svårigheter relaterade till språk och 
intellektuell förmåga har ofta större svårigheter med de 
generella funktionerna än andra.
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fundamental funktion i den digitala infrastrukturen ska anses 
vara tillräckligt tillgänglig. Vi ser i vårt material att många kämpar 
med Mobilt BankID. 

Innehåll behöver bli lättare att förstå
En stor del av de rapporterade svårigheterna går att koppla till 
att det innehåll som presenteras verkar vara för svårt att förstå. 
En indikation på detta är att det är personer med diagnoser, 
funktionsnedsättningar och svårigheter som kan kopplas till 
svårigheter med språket och med intellektuell förmåga som 
genomgående rapporterar de största svårigheterna med internet. 
Att förbättra informationen så att den blir begriplig för flera är 
kanske den enskilda åtgärd som skulle få störst genomslag när det 
gäller att förbättra tillgängligheten. Det kan både handla om att 
bearbeta och förbättra texter men också om att arbeta mer med 
video, ljudinspelningar, illustrationer och bilder.

De tekniska konstruktionerna har brister
Personer som tillhör grupper där vi med stor säkerhet kan säga 
att det finns ett beroende av hjälpmedel rapporterar att det kan 
vara svårt att navigera och att hitta information och att använda 
tjänster. Det gäller till exempel personer som inte ser, ser dåligt 
eller som har dålig motorik eller behöver styra sin utrustning 
utan att använda mus eller att kunna peka. Detta tyder på att 
de tekniska konstruktionerna ännu inte uppfyller de basala krav 
på tillgänglighet som presenteras i Web Content Accessibility 
Guidelines 2.1, AA. Detta är numera den lagstadgade miniminivån 
för offentliga webbplatser. Men privata aktörer är inte tvingade 
att följa dessa regler. 

Specifika svårigheter 

Sammanfattning
• Personer utan funktionsnedsättning tycker inte att 

det är särskilt svårt att boka tider, köpa biljetter, 
använda bank- och betaltjänster samt e-handla eller 
att använda offentliga webbplatser. Personer med 
funktionsnedsättningar rapporterar betydligt större 
svårigheter.

• Fler personer med funktionsnedsättning bokar tider 
och köper biljetter via nätet. Men stora grupper vill 
fortfarande helst undvika det om det går.
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Boka tider och köpa biljetter
Det är betydligt fler bland personerna utan funktionsnedsättning 
som verkar tycka att det är enkelt att boka tider och köpa biljetter. 
Men jämfört med 2017 ser vi en stor skillnad också hos personer 
med funktionsnedsättning. Betydligt fler verkar använda nätet 
för den typen av tjänster och det är inte lika många som aktivt 
försöker undvika att använda nätet. Vid undersökningen 2017 såg 
vi att många, om det var möjligt, valde att boka tider och köpa 
biljetter på något annat sätt. Den andelen har minskat kraftigt. 
Det kan bero på att man helt enkelt blivit mer van att använda 
digitala kanaler eller för att det kanske helt enkelt inte finns några 
alternativ eller att de alternativ som ibland finns är mycket dyrare.

Det finns dock fortfarande många grupper där uppemot en 
tredjedel fortfarande undviker de digitala kanalerna. Här finns 
därmed en stor rationaliseringspotential. Den undersökning 
som vi gjorde tillsammans med HSO Skåne för ett par år sedan 
visade att personer med funktionsnedsättning hade många fler 
interaktioner med vården jämfört med många andra grupper. 
Om dessa interaktioner sker digitalt är det billigare och mer 

Sammanfattning, fortsättning

• Personer med funktionsnedsättning tycker att Mobilt 
BankID, att betala räkningar via internet och att 
e-handla har blivit svårare.

• Personer med funktionsnedsättning upplever 
betydande svårigheter med att använda några av 
de största offentliga webbplatserna. Svårast är 
Arbetsförmedlingen, sedan Försäkringskassan och 
därefter Skatteverket och 1177.se. Personer utan 
funktionsnedsättning håller med om denna ordning 
men tycker inte att de är riktigt lika svåra.

– Kvinna, född 1991

“Jag gör gärna allt jag kan på Internet 
när det kommer till att boka tider, 
boka biljetter osv. Detta för att det är 
ångestfyllt för mig att ringa och tala 
med okända människor.”



Slutsatser 20

effektivt än exempelvis via telefon eller personliga besök.  
Denna potential borde undersökas djupare och kopplas till 
ekonomiska beräkningar av kostnader och nytta.

Bank- och betaltjänster samt e-handel
Nästan alla personer utan funktionsnedsättning tycker att det är 
lätt att använda Mobilt BankID, att betala räkningar via internet 
och att e-handla. Så ser det inte alls ut när vi tittar på personer 
med funktionsnedsättning. Här tycker många att det har blivit lite 
lättare sedan 2017 men andra att det har blivit svårare att både 
betala räkningar och att e-handla sedan 2017. Användningen av 
Mobilt BankID har blivit svårare. Även om det för många blivit lite 
lättare är det fortfarande stora grupper som tycker att det är svårt.

En förändring som skett sedan 2017 är att flera av de stora 
bankerna har designat om och lanserat ny utformning av sina 
internetbanker. Om detta hade varit en lyckad förändring ur 
tillgänglighetssynpunkt borde vi kunna se det i vårt data, genom 
att många fler anser att det är lätt att betala räkningar. Det går att 
tolka vårt resultat på det sättet då de flesta grupperna svarar att det 
har blivit lättare men för framförallt personer som har svårigheter 
kopplade till språk så har det blivit svårare. Bilden kompliceras 
också av att andelen personer som faktiskt betalar sina räkningar 
via internet verkar minska, se avsnittet om Internetanvändning.

Det finns flera tänkbara förklaringar till varför en person med 
funktionsnedsättning inte betalar sina räkningar via internet. 
Det kan vara så att många personer med funktionsnedsättning 
tar hjälp av någon annan att betala deras räkningar eller att de 
betalar över disk på banker och andra ställen där det går att 
betala på det viset. För en mindre del gäller att de kan ha en god 
man eller förvaltare som har i uppdrag att betala deras räkningar.

– Man, född 1972

“Bokning av sjukvårdstider på nätet 
är helt omöjligt eftersom många 
avdelningar inte har den möjligheten 
i mina vårdkontakter 1177. Och för oss 
döva går det inte att ringa, men det är 
ofta enda alternativet. Det här är klart 
diskriminerande!”
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Även e-handeln anses ha blivit lite lättare. Men även där är bilden 
svårtolkad eftersom andelen som faktiskt e-handlar verkar ha 
gått ner, se avsnittet om Internetanvändning. Där gör det stora 
antalet aktörer att det är svårare att ha en uppfattning om hur 
e-handelswebbplatser har förändrats de senaste åren. Men de 
förändringar som har gjorts eller de nya e-handelsaktörer som har 
tillkommit verkar i alla fall inte ha inneburit några större förbättringar 
2019 jämfört med hur e-handelstjänster var utformade 2017.

I år hade vi med en fråga om Swish. Som gränssnitt är Swish 
föredömligt enkelt men det kräver en koppling mot ett BankID 
och helst en kontaktbok så att man slipper mata in uppgifter om 
mottagaren manuellt. Denna kombination kan förklara varför vissa 
personer inte klarar av att använda Swish. Det är betydligt vanligare 
att personer utan funktionsnedsättning använder Swish och i vissa 
av de granskade grupperna är användningen av Swish mycket låg.

– Man, född 1974

“Det är lättare att betala räkning med 
inbetalningskort via bank appens 
skannings funktion (Swedbank) än 
via Internetbanken i webbläsaren, då 
jag slipper skriva. Alla banker borde 
erbjuda denna skanningsfunktion i 
sina appar. använder mobilt bank id 
med fingeravtrycks identifiering vilket 
jag tycker är lättast. Vad som är lätt 
eller svårt när det gäller e-handel bror 
ofta på webbplatsens utformning. 
nästan alla saknar tyvärr inbyggt stöd 
för uppläsning”

– Person som inte vill uppge kön eller ålder

“Betalning vid köp på internet är 
ofta förvirrande och känns otryggt. 
Bekräftelse på genomförd beställning 
eller köp är ofta oklar.”
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Offentliga webbplatser
Vi valde att fråga om svårighetsgraden hos fyra stora offentliga 
webbplatser; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Skatteverket och 1177.se. Det är webbplatser som är viktiga 
för många medborgare och särskilt viktiga om man har en 
funktionsnedsättning. Personerna med funktionsnedsättning 
hade också tydliga uppfattningar om vilka av dessa som är lätta 
att använda och vilka som inte är det. Klart lättast anses 1177.
se och Skatteverket att vara. Klart svårast är Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen. Här är personer med och utan 
funktionsnedsättning överens, även om personer utan 
funktionsnedsättning inte bedömer webbplatserna lika hårt.

I tabell 2 kan vi visa ett mått på den bristande tillgängligheten. 
Vid en hög tillgänglighet är det rimligt att sikta på att en 
majoritet av befolkningen tycker att webbplatserna är lätta. Men 
bara genom att närma sig siffrorna för 1177.se skulle de andra 
webbplatserna öka sin tillgänglighet avsevärt.

Tabell 2: Andel i procent som tycker att webbplatserna för Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Skatteverket och 1177.se är lätta. Urval av de grupper som i 
minst utsträckning tycker att dessa webbplatser är lätta.

* Vårt pågående forskningsprojekt CoDeAc visar att tjänsterna när man 
väl loggat in på 1177.se har mycket stora tillgänglighetsbrister. Detta arbete 
redovisas separat under 2020.

Grupp Arbets-
förmedlingen

Försäk rings-
kassan

Skatte-
verket 1177.se*

Utan funktions-
nedsättning

12 24 59 65

Blind 6 14 47 50

CP 11 15 40 50

Epilepsi 11 13 38 59

Kommunikations-
svårigheter

11 9 32 48

Språkstörning 18 0 25 55

Svårt att förstå 10 12 21 33
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Användning av internet

Sociala medier
Det enda område där vi i många fall kan se att personer med 
funktionsnedsättning använder internet mer än personer utan 
funktionsnedsättning är sociala medier. Redan 2017 kunde vi se att 
personer med funktionsnedsättning oftare har en egen blogg och 
så verkar det fortfarande vara. Det är också vanligare att personer 
med funktionsnedsättning läser andras bloggar. Bland flera grupper 
ser vi också en större användning av Facebook. Men det finns hela 
tiden grupper som ligger långt under hur mycket de flesta använder 
sociala medier. Vi vet inte om det beror på att dessa personer inte 
vill vara aktiva på sociala medier eller om de inte kan vara det.

Detta kan vara den digitala klyfta som är närmast att 
stängas igen, då vi tycker oss se mindre skillnader nu än 
vid undersökningen 2017. Då undersökte vi bara blogg och 
Facebook så det behövs mer mätningar för att säkrare kunna 
förutsäga hur utvecklingen går framåt. 

Medie- och nyhetskonsumtion

Förutom att spela spel på nätet konsumerar personer med 
funktionsnedsättningar medier och nyheter mer än personer 
utan funktionsnedsättning. Här ser vi dock inte lika stora 
skillnader som på andra områden. Skillnaderna är snarare 
mellan 10–20% jämfört med många andra områden där 
skillnaderna är över 30%.

Sammanfattning

• Personer med funktionsnedsättning använder ofta 
sociala medier mer eller lika mycket som personer 
utan funktionsnedsättning. På alla andra områden 
är det tvärtom, personer utan funktionsnedsättning 
använder internet mer.

• Betydligt fler köper biljetter och bokar tider via nätet 
jämfört med 2017. Attityderna till denna typ av köp har 
blivit mer positiv.

• Det har blivit svårare att betala räkningar via internet.
• Det har blivit svårare att e-handla.
• Män med funktionsnedsättning använder internet 

mindre än kvinnor med funktionsnedsättning.
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Boka tider och köpa biljetter
Attityderna till att köpa biljetter och boka tider via internet 
har blivit mer positiva: Jämfört med undersökningen 2017 
kan vi se ett minskat motstånd mot att använda internet för att 
köpa biljetter och boka tider. Det kan bero på att användarna 
börjar vänja sig vid detta, att tjänsterna har blivit bättre eller att 
det helt enkelt inte längre finns lika många alternativ. Det ska 
dock noteras att det fortfarande är stora grupper som tycker 
att detta är svårt och att de helst inte vill köpa biljetter och 
boka tider via nätet. Förutom att göra tjänsterna enklare och 
enklare är det också viktigt att ge enkla alternativ och att inte 
göra dessa alternativ för dyra.

Bank och betaltjänster

Vi ser stor skillnad i användningen av Mobilt BankID: Bland 
personer med funktionsnedsättning ligger användningen av 
Mobilt BankID på 74%. Bland personer utan funktionsnedsättning 
är användningen 94%. Det finns fortfarande personer i båda 
grupperna som använder äldre varianter av e-legitimationer. 

Andelen som betalar sina räkningar på internet har minskat. 
Jämfört med undersökningen 2017 rapporterar 17 grupper 
minskade andelar som betalar sina räkningar via internet. 
Minskningen är störst bland män. Det är också en stor skillnad 
jämfört med kontrollgruppen. Där svarar 94% att de betalar sina 
räkningar via internet. Ingen grupp når över 80% i vår undersökning 
och i många fall är det mellan 60–75% som använder internet för 
att betala räkningar. Vi ser i en annan del av undersökningen att 
många personer med funktionsnedsättning i högre utsträckning tar 
hjälp av andra. Möjligen är det så många får sina räkningar betalda. 

Från vårt samarbete med bland andra organisationen 
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och via våra egna 
mer kvalitativa datainsamlingar vet vi att det också finns 

Totalt använder 74% 
Mobilt BankID.

– Kvinna, född 1975

“Internet i praktiska utföranden (handla, 
betala, boka etc) är så sjukt skönt. Man 
slipper köer, människor, dofter, ljuden. 
Och man har allt dokumenterat.”
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grupper som går till banker, tobakshandlare och liknande och 
får hjälp med att betala sina räkningar, något som är förknippat 
med höga kostnader. 

En yttre förändring är att flera av de stora bankerna under 
perioden 2017–2019 har lanserat nya gränssnitt för sina 
internetbanker. Det är tänkbart att dessa nya gränssnitt har 
minskat tillgängligheten.

Andelen som e-handlar har minskat. Det är betydligt färre som 
rapporterar att de e-handlar i undersökningen 2019 jämfört med 
2017. Det kan åtminstone delvis bero på att vi i undersökningen 
2017 frågade ”Har du använt internet för så kallad e-handel”, för att 
kunna matcha en fråga från Statistiska Centralbyrån. Det vi frågade 
den här gången var ”Vad av detta använder du” och sedan var 
e-handel ett alternativ som deltagarna kunde välja. De siffror vi kan 
presentera i årets undersökning ger på det sättet en mer aktuell bild 
av vilka som använder internet för att e-handla just nu medan frågan 
förra gången handlade om den som e-handlat någon gång. Bland 
personer utan funktionsnedsättning är det 84% som e-handlat.

Färre personer med funktionsnedsättning betalar sina 
räkningar via internet. Problemet har ökat sedan 2017. 

Trendspaning: Betala räkningar

20192017
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Resultat
Är internet lätt eller svårt?

Figur 2 (sid. 30) och 3 (sid. 31) visar hur deltagarna svarat på 
frågan om de tycker att internet är svårt. Frågan ”Jag tycker inte 
internet är svårt” är formulerad likadant som frågekonstruktionen 
i en undersökning från Statistiska Centralbyrån (SCB) för att 
kunna jämföra med SCB:s undersökning. 

Om internet vore tillgängligt för alla skulle staplarna i figur 
2 eller 3 vara på 100%. Ingen skulle tycka att internet är 
svårt. Ett annat mått på tillgänglighet vore att befolkningen 
med funktionsnedsättning tycker att internet är varken 
mer eller mindre svårt än vad hela befolkningen utan 
funktionsnedsättning tycker. 

Av de som inte har någon funktionsnedsättning kan vi se att 
89% inte tycker att internet är svårt. Ingen av de 37 redovisade 
grupperna av personer med funktionsnedsättning är i närheten av 
så stor andel. Närmast i undersökningen 2019 kommer MS (78%), 
Bipolär (72%) och Autism (70%). Längst ifrån ligger Blind 32%, 
Dövblind 37%, Svårt att lära mig nya saker (39%), Svårt att förstå 

Sammanfattning

• Nio av tio personer utan funktionsnedsättning tycker 
inte att internet är svårt. Ingen av de granskade 
grupperna med funktionsnedsättning kommer nära 
denna nivå. 

• Största svårigheterna hittar vi hos personer som har 
svårigheter relaterade till språkförmåga (23% av de 
svarande), intellektuell förmåga (32% av de svarande) 
och synförmåga (7% av de svarande).

• De yngsta och äldsta åldersgrupperna bland personer 
med funktionsnedsättning är de som tycker internet är 
svårast.

• Män med funktionsnedsättning har större svårigheter 
med internet än kvinnor med funktionsnedsättning.

• Personer som har gått i särskolan tycker att internet  
är svårt.

• Personer som bor i gruppboende tycker att internet  
är svårt.
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Mindre tillgång till utrustning

En grundläggande förutsättning för att kunna använda internet 
är att ha den utrustning som krävs för att koppla upp sig. I vår 
undersökning tar vi reda på om deltagarna har tillgång till smart 
telefon, dator och surfplatta. Här ser vi att det finns en systematisk 
skillnad; personer med funktionsnedsättning har mindre tillgång 
till utrustning jämfört med personer utan funktionsnedsättning. 

Mest anmärkningsvärt när det gäller tillgång till utrustning är de 
stora skillnaderna i de yngre åldersgrupperna. Unga personer 
med funktionsnedsättning har betydligt mindre tillgång till 
smart telefon och även dator. Att sakna en smart telefon skapar 
troligen svårigheter i vardagen. Ett sådant problem kan vara att 
utnyttja kollektivtrafik, där det allt mer krävs en smart telefon för 
att kunna köpa biljett. En orsak kan vara att unga personer med 
funktionsnedsättning har betydlig sämre ekonomi jämfört med 
sina kamrater som inte har funktionsnedsättning.

Skillnaderna i tillgång till utrustning finns i alla åldersgrupper. 
Möjligheten att komma åt de resurser som finns på internet kan 
därför sägas vara ojämlikt fördelade i befolkningen. Den som har 
en funktionsnedsättning löper större risk än den som inte har det 
att sakna den grundläggande utrustning som behövs för att vara 
digitalt aktiv. Vi ser ett undantag; i den äldsta gruppen är det fler 

Sammanfattning

• Personer med funktionsnedsättning har mindre 
tillgång till utrustning jämfört med personer utan 
funktionsnedsättning.

• Skillnaderna är stora bland de yngsta grupperna och 
särskilt när det gäller att ha tillgång till smart telefon. 
Att vara ung och att inte ha en smart telefon påverkar 
troligen både livskvalitet och livsmöjligheter. 

• Många personer med funktionsnedsättning har mycket 
låga inkomster. Det kan påverka hur man har råd att 
hålla sig uppdaterad med smarta telefoner, datorer och 
surfplattor.

• De allra flesta ser sin telefon, dator och surfplatta som 
det viktigaste hjälpmedlet.

• Den traditionella hjälpmedelsförsörjningen tycks ha 
svårt att fånga in behovet av digitala hjälpmedel.
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med funktionsnedsättning som har en surfplatta jämfört med 
äldre utan funktionsnedsättning.

Bland dem som har tillgång till utrustning rapporterar personer 
med funktionsnedsättning större svårigheter att använda 
utrustningen, och större behov av kompetensutveckling.

Synen på hjälpmedel stämmer inte med  
samhällets definition på hjälpmedel

En stor andel av de svarande säger att datorn, den smarta 
telefonen eller surfplattan är det viktigaste hjälpmedlet. 
Hjälpmedel är inte längre i lika hög utsträckning en separat 
produkt som finns i ett sortiment av hjälpmedel. Sådana 
hjälpmedel förekommer också men många har inte tillgång till de 
hjälpmedel de behöver eller anar att det finns hjälpmedel som de 
inte känner till. 

Den traditionella hjälpmedelsförsörjningen tycks ha svårt att fånga 
in behovet av digitala hjälpmedel. 

100% 79%

Utan funktionsnedsättning Med funktionsnedsättning

Ungdomar upp till 24 år som har en smarttelefon
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(40%), Språkstörning (43%), Afasi (44%), Grav synnedsättning (44%) 
och Utvecklingsstörning (44%). 

Överlag visar vår analys att de största svårigheterna att använda 
internet kan relateras till:

• synförmåga (7% av de svarande).
• språkförmåga (23% av de svarande).
• intellektuell förmåga (32% av de svarande).

Förändring jämfört med 2017

Internet har inte blivit märkbart lättare att använda sedan 2017. 
För 18 av de 30 grupper där vi kan jämföra är det enbart små 
skillnader uppåt eller nedåt. Dessa skillnader kan lika gärna bero 
på slumpen som att de skulle utgöra en trend. Det är först efter 
flera mätningar i rad som vi kan peka ut tydligare trender.

16 grupper rapporterar dock att internet har blivit lättare. 
Men det rör sig i de flesta fall om mycket små förändringar. 
Störst förändring kan vi se i grupperna Dyskalkyli (22%), 
Rörelsehinder, finmotorik (13%) och Grav hörselnedsättning 
(9%). De förändringarna kan bero på att antalet svarande i dessa 
grupper vid undersökningen 2017 var små och att vi nu med ett 
större antal svar hamnar på en mer korrekt nivå. Vi noteras dock 
att under denna period har fler aktörer exempelvis börjat texta 
videoinnehåll, vilket kan förklara varför personer som hör dåligt 
tycker att internet har blivit enklare.

12 grupper rapporterar att internet har blivit svårare. Det 
rör sig i de flesta fall om små förändringar. Störst försämring 
rapporterar gruppen dövblinda (-20%), Svårt att behålla fokus 
(-13%) och ADD (-10%).

Sju grupper har tillkommit sedan 2017 och kan därför inte jämföras.
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Ångest*

Utvecklingsstörning

Språkstörning

Stroke

MS*

ME, trötthet*

Huvudvärk, migrän*

Hjärnskadad, förvärvad*

Epilepsi

Dyslexi

Dyskalkyli

Depression

CP*

Bipolär

Autismspektrum

Afasi

ADHD

ADD

Svenskar utan funktionsnedsättning*

Figur 2: Andel i procent, uppdelade i diagnoser, som svarat att de 
inte tycker att internet är svårt. Jämförelse (i förekommande fall) 

mellan 2017 och 2019. * ingen data finns från 2017.

Jag tycker inte att internet är svårt,  
andel i procent
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Dövblind

Döv
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Figur 3: Andel i procent, uppdelade i funktionsnedsättningar, som svarat 
att de inte tycker att internet är svårt. Jämförelse (i förekommande fall) 

mellan 2017 och 2019. * ingen data finns från 2017.

Jag tycker inte att internet är svårt,  
andel i procent
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De demografiska och socioekonomiska faktorernas 
betydelse för om internet är svårt
Redovisningarna nedan baseras på individers svar, uppdelade på 
de olika demografiska och socioekonomiska bakgrundsvariabler 
som finns i undersökningen. Det ger ett genomsnitt för alla 
diagnoser och funktionsnedsättningar för den aktuella variabeln. 
För att se vad en specifik grupp har svarat i kombination med en 
specifik bakgrundsvariabel kan du gå till http://www.begripsam.
se/internet och ta del av våra delrapporter. Du kan också gå in på 
http://internet.begripsam.se.

Ålder
Tabell 3 visar att bland personer med funktionsnedsättningar är 
det de yngsta och äldsta åldersgrupperna som tycker att internet 
är svårast. I samtliga åldersgrupper finns en betydande andel 
som rapporterar svårigheter att använda internet. Här tycks det 
finnas skillnader mot hela befolkningen. Överlag ser vi stora 
skillnader mellan personer med funktionsnedsättning och hela 
befolkningen. Den grupp där skillnaden är minst är bland nyblivna 
pensionärer. I övriga grupper är skillnaderna mycket stora.

Tabell 3: Åldersfördelning bland de som svarat att de inte tycker internet är svårt 
och jämförelse mellan svenskar med funktionsnedsättningar och svenskar utan 
funktionsnedsättning.

Kön
Runt nio av tio kvinnor och män utan funktionsnedsättning 
tycker inte internet är svårt. Motsvarande siffra för kvinnor och 
män med funktionsnedsättning är att sex av tio inte tycker att 

Tycker inte att internet är svårt

Kategori
Svenskar med 
funktionsnedsättning, 
antal (%)

Svenskar utan 
funktionsnedsättning, 
antal (%)

Samtliga 877 (65) 884 (89)

Upp till 24 år 44 (57) 15 (100)

25–34 år 121 (76) 75 (95)

35–44 år 105 (60) 93 (97)

45–54 år 171 (63) 213 (91)

55–64 år 164 (65) 270 (91)

65–75 år 91 (68) 171 (82)

76 år eller äldre 22 (54) 32 (71)
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internet är svårt (Tabell 4). På en övergripande nivå spelar kön 
inte någon roll för om en person med funktionsnedsättning 
tycker att internet är svårt.

2017 svarade 59% av kvinnorna och 63% av männen att 
de inte tycker att internet är svårt. För män innebär det att 
internet varken blivit lättare eller svårare sedan dess. Kvinnor 
med funktionsnedsättning tycker att internet har blivit lättare 
sedan 2017.

Precis som i undersökningen 2017 finns stora skillnader mellan de 
olika grupperna med funktionsnedsättning. Ett sådant exempel är 
kvinnor med afasi där 37% säger att de inte tycker att internet är 
svårt. Bland män inom autismspektrumområdet är det 74% som 
inte tycker att internet är svårt.

Tabell 4: Fördelning mellan kvinnor och män bland de som svarat att 
de inte tycker internet är svårt och jämförelse mellan svenskar med 
funktionsnedsättningar och svenskar utan funktionsnedsättning.

Första språk
Om man har svenska som första språk eller inte spelar inte så stor 
roll för om man tycker att internet är svårt eller inte. Det blir en 
liten ökad svårighet för den som både har funktionsnedsättning 
och inte har svenska som andraspråk. (Tabell 5).

Tycker inte att internet är svårt

Kategori
Svenskar med 
funktionsnedsättning, 
antal (%)

Svenskar utan 
funktionsnedsättning, 
antal (%)

Samtliga 877 (65) 884 (89)

Kvinnor 504 (66) 641 (88)

Män 221 (65) 227 (91)
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Tabell 5: Fördelning mellan personer som har eller inte har svenska som 
förstaspråk bland de som svarat att de inte tycker internet är svårt och 
jämförelse mellan svenskar med funktionsnedsättningar och svenskar utan 
funktionsnedsättning.

Typ av boende
Personer med funktionsnedsättning som bor i gruppboenden 
upplever betydligt större svårigheter än personer som bor 
på andra sätt. I övrigt spelar boendeformen inte stor roll för 
de skillnader som finns mellan den som har eller inte har 
funktionsnedsättning (Tabell 6).

Tabell 6: Fördelning mellan boendeformer bland de som svarat att de inte tycker 
internet är svårt och jämförelse mellan svenskar med funktionsnedsättningar 
och svenskar utan funktionsnedsättning.

Får hjälp av någon med vardagssysslor
Tabell 7 visar att för den som behöver hjälp med något i 
vardagen så ökar risken för att internet ska upplevas som svårt. 
Av personerna i kontrollgruppen är det så få som behöver hjälp i 
vardagen att vi inte kan göra någon jämförelse.

Tycker inte att internet är svårt

Kategori
Svenskar med 
funktionsnedsättning, 
antal (%)

Svenskar utan 
funktionsnedsättning, 
antal (%)

Samtliga 877 (65) 884 (89)

Svenska som  
första språk

675 (65) 817 (90)

Svenska är inte  
första språk

47 (60) 55 (81)

Tycker inte att internet är svårt

Kategori
Svenskar med 
funktionsnedsättning, 
antal (%)

Svenskar utan 
funktionsnedsättning, 
antal (%)

Samtliga 877 (65) 884 (89)

Hyreslägenhet, vanlig 254 (65) 143 (91)

Bostadsrättslägenhet 158 (67) 190 (88)

Villa, hus 271 (67) 530 (89)

Gruppboende 20 (49) -

Servicelägenhet 22 (61) -
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Tabell 7: Fördelning mellan personer som får respektive inte får hjälp med 
vardagssysslor bland de som svarat att de inte tycker internet är svårt och 
jämförelse mellan svenskar med funktionsnedsättningar och svenskar utan 
funktionsnedsättning, och som inte tycker att internet är svårt.

Bor tillsammans med någon
Med denna fråga ville vi undersöka om personer som lever 
ensamma och som har funktionsnedsättning tycker att internet 
är svårare än personer som lever tillsammans med någon. Det 
finns en svag sådan antydan både för personer med och utan 
funktionsnedsättning, men skillnaderna är så små att vi inte kan 
säga att det är en skillnad (Tabell 8).

Tabell 8: Fördelning mellan personer som bor eller inte bor tillsammans med 
någon och som inte tycker att internet är svårt och jämförelse mellan svenskar 
med funktionsnedsättningar och svenskar utan funktionsnedsättning.

Utbildning
Tabell 9 visar att personer som har gått särskolan tycker att 
internet är svårare än personer som har gått någon annan 
utbildningsform. I jämförelsen med den del av befolkningen 
som inte har funktionsnedsättning är det gruppen som har 
gått i folkhögskola som sticker ut. Det är en stor skillnad mellan 
folkhögskolestudenter med och utan funktionsnedsättning.

Resultat

Tycker inte att internet är svårt

Kategori
Svenskar med 
funktionsnedsättning, 
antal (%)

Svenskar utan 
funktionsnedsättning, 
antal (%)

Samtliga 877 (65) 884 (89)

Ja, jag får hjälp 240 (56) 2 (50)

Nej, jag får inte hjälp 495 (70) 867 (89)

Tycker inte att internet är svårt

Kategori
Svenskar med 
funktionsnedsättning, 
antal (%)

Svenskar utan 
funktionsnedsättning, 
antal (%)

Samtliga 877 (65) 884 (89)

Ja, jag bor med någon 433 (66) 730 (90)

Nej, jag bor inte  
med någon

288 (63) 142 (87)
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* En person tycks ha gått gymnasiesärskola utan att ha någon 
funktionsnedsättning.

Sysselsättning
Störst svårigheter med internet rapporterar personer i daglig 
verksamhet. I alla jämförbara grupper är det betydande skillnader 
mellan den som har respektive inte har funktionsnedsättning. 
De största skillnaderna återfinns mellan personer som är 
sjukskrivna och personer som studerar. Där upplever de som har 
funktionsnedsättning betydligt oftare att internet är svårt (Tabell 10).

Tabell 10: Fördelning mellan personer med olika sysselsättning bland de som 
svarat att de inte tycker internet är svårt och jämförelse mellan svenskar med 
funktionsnedsättningar och svenskar utan funktionsnedsättning.

Tabell 9: Fördelning mellan personer med olika utbildningsbakgrund bland de 
som svarat att de inte tycker internet är svårt och jämförelse mellan svenskar 
med funktionsnedsättningar och svenskar utan funktionsnedsättning.

Tycker inte att internet är svårt

Kategori
Svenskar med 
funktionsnedsättning, 
antal (%)

Svenskar utan 
funktionsnedsättning, 
antal (%)

Samtliga 877 (65) 884 (89)

Grundskola 73 (65) 48 (75)

Grundsärskola 7 (39) -

Gymnasium 189 (67) 225 (88)

Gymnasiesärskola 51 (51) 1 (100)*

Yrkesutbildning/
Yrkeshögskola 

75 (68) 106 (85)

Folkhögskola 41 (62) 18 (90)

Högskola eller 
universitet 

281 (69) 437 (92)

Tycker inte att internet är svårt

Kategori
Svenskar med 
funktionsnedsättning, 
antal (%)

Svenskar utan 
funktionsnedsättning, 
antal (%)

Samtliga 877 (65) 884 (89)

Arbetar 271 (70) 624 (92)

Arbetslös 46 (63) 18 (90)

Hemma med barn 9 (69) 14 (100)

Tabell 10 fortsätter på nästa sida
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Tycker inte att internet är svårt

Kategori
Svenskar med 
funktionsnedsättning, 
antal (%)

Svenskar utan 
funktionsnedsättning, 
antal (%)

Samtliga 877 (65) 884 (89)

0 kronor 15 (32) 9 (100)

1 – 4 999 kronor 30 (71) 8 (73)

5 000 – 9 999 kronor 79 (54) 18 (69)

10 000 – 14 999 kronor 154 (59) 76 (82)

15 000 – 19 999 kronor 101 (73) 62 (83)

20 000 – 24 999 kronor 82 (70) 91 (87)

25 000 – 29 999 kronor 60 (71) 118 (89)

30 000 – 49 999 kronor 79 (71) 327 (94)

Inkomst
Personer med låga inkomster rapporterar stora svårigheter med 
internet (Tabell 11). Gruppen som inte har någon inkomst alls 
eller låg inkomst bland personer utan funktionsnedsättning är 
dock så liten att vi inte kan dra några slutsatser. Bland personer 
med genomsnittliga eller höga inkomster är det färre som 
rapporterar svårigheter. Men skillnaderna mellan att ha eller inte 
ha funktionsnedsättning är stora.

Tabell 11: Fördelning mellan personer med olika inkomst och som inte tycker att 
internet är svårt och jämförelse mellan svenskar med funktionsnedsättningar 
och svenskar utan funktionsnedsättning.

Tycker inte att internet är svårt

Pensionär 131 (64) 227 (82)

Sjukskriven 91 (59) 12 (92)

Sjukersättning/
Förtidspensionär

223 (63) 11 (79)

Daglig verksamhet 65 (50) -

Aktivitetsersättning 35 (59) 2 (67)

Studerar 83 (72) 34 (97)

Tabell 11 fortsätter på nästa sida

Fortsättning Tabell 10
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Många tar regelbundet hjälp av  
någon annan
I den del av befolkningen som inte har funktionsnedsättning är 
det 19% som regelbundet tar hjälp av andra personer för att göra 
saker på internet. Bland personer med funktionsnedsättning 
är det 28% som regelbundet tar hjälp. Många i denna grupp är 
55 år eller äldre. Betydligt fler kvinnor än män tar hjälp. Bland 
personer med funktionsnedsättningar är bilden en helt annan. 
Det är bara grupperna ADD, Autism, MS och Social rädsla som 
ligger runt 20%. Övriga grupper tar i större utsträckning hjälp av 
andra. Mest hjälp behöver grupperna Blinda (73%), Talsvårigheter 
(62%), Afasi (58%) och Dövblind (56%). Men i många grupper 
är det runt hälften som regelbundet tar hjälp. Här finns inte 
heller den starka kopplingen mot hög ålder. Som exempel är 
70% under 55 år av alla i gruppen Epilepsi som regelbundet tar 
hjälp. Vi ser liknande mönster för många av de andra grupperna. 
Behovet av att ta hjälp av andra är inte kopplat till ålder utan är 
mer jämnt fördelat bland de olika åldersgrupperna.

Bland personer med funktionsnedsättning som säger att de 
regelbundet ber någon om hjälp med att göra saker på internet är 
det 53% som också behöver hjälp med vardagssysslor. Det kan till 
exempel betyda att om de har svårt att handla genom att gå till en 
butik så har de samtidigt svårt att e-handla i samma butik.

Uppdelat på diagnoser (Figur 4) kan vi se att det är diagnoser 
relaterade till språksvårigheter och intellektuella svårigheter 
som rapporterar de största svårigheterna. Uppdelat på 
funktionsnedsättningar (Figur 5) kan vi notera den stora 
skillnaden i hjälpbehov mellan blinda (73%) och gravt synskadade 
(33%). Även här ser vi att personer med svårigheter relaterade 
till språket och till intellektuell förmåga oftare rapporterar att de 
regelbundet tar hjälp av någon annan. Att så många i gruppen 
med talsvårigheter behöver hjälp (62%) beror troligen inte på 
talsvårigheten i sig utan på att individerna i denna grupp ofta 
rapporterar en kombination av flera svårigheter.

Tycker inte att internet är svårt

50 000 kronor eller mer 12 (80) 102 (93)

Jag vill inte svara på 
den frågan 

108 (67) 56 (92)

Fortsättning Tabell 11
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Ångest

Utvecklingsstörning

Språkstörning

Stroke

MS

ME, trötthet

Huvudvärk, migrän

Hjärnskada, förvärvad

Epilepsi

Dyslexi

Dyskalkyli

Depression

CP

Bipolär

Autismspektrum

Afasi

ADHD

ADD

Svenskar utan funktionsnedsättning 19

24

58

19

28

41

28

38

31

53

49

28

32

21

50

53

48

27

18

Brukar be om hjälp att göra saker på internet, 
andel i procent

Figur 4: Andel i procent, personer med olika diagnoser som 
regelbundet tar hjälp av någon annan för att göra saker på internet.
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Talsvårigheter

Svårt att sitta
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Social rädsla
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Självförtroende/självkänsla, bristande

Rörelsehinder, finmotorik

Räknesvårigheter

Minnessvårigheter
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Känslig för starka intryck

Koncentrationssvårigheter

Kommunikationssvårigheter

Grav synnedsättning

Grav hörselnedsättning

Dövblind

Döv
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Svenskar utan funktionsnedsättning 19

34

56

31

33

54

36

31

50

38

53

36

31

53

22

37

54

32

32

50

62

73

Brukar be om hjälp att göra saker på internet,  
andel i procent

Figur 5: Andel i procent, personer med olika funktionsnedsättningar 
som tar hjälp av någon annan för att göra saker på internet.
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Demografiska och socioekonomiska faktorers 
betydelse för om man tar hjälp av någon annan
När vi har gått igenom detta område ser vi ingen större skillnad på 
att runt 28% av alla personer med funktionsnedsättning och 19% 
av personer utan funktionsnedsättning brukar ta hjälp med att 
göra saker på internet. De skillnader vi kan hitta är:

• För personer med funktionsnedsättning upp till 24 år tar 38% 
hjälp. För motsvarande grupp utan funktionsnedsättning tar 
7% hjälp.

• För personer med funktionsnedsättning som är 76 år 
eller äldre tar 55% hjälp. För motsvarande grupp utan 
funktionsnedsättning tar 41% hjälp.

• För personer med funktionsnedsättning som gått grundsärskola 
tar 72% hjälp.

• För personer med funktionsnedsättning som gått 
gymnasiesärskola tar 46% hjälp.

• För personer som sysselsätts via daglig verksamhet tar 47% hjälp.
• För personer med aktivitetsersättning tar 42% hjälp.

Generella svårigheter

Med generella svårigheter menar vi sådana svårigheter som 
användare kan ha, oavsett vilket typ av innehåll de försöker 
använda på internet. Det kan handla om att söka information, 
navigera, använda tjänster, förstå innehåll, hantera lösenord, eller 
att design och utformning är störande.

I de yngre ålderskategorierna är det främst användning av tjänster, 
hantering av lösenord och svårigheter att förstå innehåll som är 
svårt. Många tar upp att det är svårt med blanketter. Bland de 
äldre är det främst svårt med lösenord, svårt att hitta information 
och svårt att använda tjänster. 

Bland personer utan funktionsnedsättning är det 2% som 
angett att de tycker det är svårt att söka information (Figur 6). 
Motsvarande siffra för personer med funktionsnedsättning är 
10%. Här kan vi se att alla grupper med funktionsnedsättning 
som ligger mycket ovanför denna nivå har diagnoser som 
kan relateras till språksvårigheter och intellektuell förmåga. 
Samtliga grupper förutom ADD och MS ligger ovanför denna 
nivå. I jämförelse med 2017 rapporterar fem grupper att det har 
blivit svårare att söka information. Åtta grupper rapporterar att 
det har blivit lättare. Figur 7 visar ett liknande mönster men där 
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kan vi också se att personer som är blinda eller dövblinda ofta 
rapporterar att det är svårt att söka information.

Det är svårt att söka information

Utan funktions-
nedsättning

2%

Med funktions-
nedsättning

10%

Kommunikations-
svårigheter

19%

Lässvårigheter

29%

Dövblind

26%



43Resultat

2

11
2

11
12

7
6

13
7

14

11

10

21
16

19
23

13
30

21

9

10

2

26
18

25
24

20
26

12

36
29

2017 2019

Ångest*

Utvecklingsstörning

Språkstörning

Stroke

MS*

ME, trötthet*

Huvudvärk, migrän*

Hjärnskada, förvärvad*

Epilepsi

Dyslexi

Dyskalkyli

Depression

CP*

Bipolär

Autismspektrum

Afasi

ADHD

ADD

Svenskar utan funktionsnedsättning*

Det är svårt att söka information, 
andel i procent

Figur 6: Andel i procent, personer med olika diagnoser som tycker att det 
är svårt att söka information. Jämförelse med den svenska befolkningen 

och med undersökningen 2017. * ingen data finns från 2017.
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Figur 7: Andel i procent, personer med olika funktionsnedsättningar som 
tycker att det är svårt att söka information. Jämförelse med den svenska 

befolkningen och med undersökningen 2017. * ingen data finns från 2017.
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Navigera 
Bland personer utan funktionsnedsättning är det 5% som 
tycker att det är svårt att navigera. Bland personer med 
funktionsnedsättning är det 14% som tycker att det är svårt 
att navigera. Blinda (47%) och Dövblinda (41%) är de grupper 
som har svårast att navigera och i många grupper är det mellan 
20–30% som upplever svårigheter att navigera. I jämförelse med 
2017 anser många grupper att det har blivit lättare att navigera  
(Figur 8 och 9).
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Figur 8: Andel i procent, personer med olika diagnoser som tycker att det 
är svårt att navigera. Jämförelse med den svenska befolkningen och med 

undersökningen 2017. * ingen data finns från 2017.
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Figur 9: Andel i procent, personer med olika funktionsnedsättningar 
som tycker att det är svårt att navigera. Jämförelse med den svenska 

befolkningen och med undersökningen 2017. * ingen data finns från 2017.
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Använda tjänster 
Bland personer utan funktionsnedsättning är det 4% som 
tycker att det är svårt att använda tjänster. 16% av personer 
med funktionsnedsättning tycker att det är svårt att använda 
tjänster. Blinda (53%), Lässvårigheter (41%), Afasi (39%) och 
Räknesvårigheter (38%) är de grupper som redovisar störst 
svårigheter med tjänster. 

I jämförelse med 2017 är bilden delad. 11 grupper redovisar att det 
har blivit lättare att använda tjänster medan 11 redovisar att det har 
blivit svårare (Figur 10 och 11).
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Figur 10: Andel i procent, personer med olika diagnoser som tycker att det 
är svårt att använda tjänster. Jämförelse med den svenska befolkningen och 

med undersökningen 2017. * ingen data finns från 2017.
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Figur 11: Andel i procent, personer med olika funktionsnedsättningar som tycker 
att det är svårt att använda tjänster. Jämförelse med den svenska befolkningen och 

med undersökningen 2017. * ingen data finns från 2017.
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Förstå innehåll
Bland personer utan funktionsnedsättning är det 1% som har 
svårt att förstå innehåll. Motsvarande siffra för personer med 
funktionsnedsättning är 11%. Men vissa grupper har ännu större 
svårigheter; Afasi (34%), Epilepsi (28%), Hjärnskada, förvärvad 
(32%), Utvecklingsstörning (38%), Lässvårigheter (36%), Svårt att 
förstå (41%). Jämfört med 2017 rapporterar 7 grupper att det har 
blivit lättare att förstå innehåll medan 15 grupper rapporterar att 
det har blivit svårare att förstå innehåll (Figur 12 och 13).
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Figur 12: Andel i procent, personer med olika diagnoser som tycker att det 
är svårt att förstå innehåll. Jämförelse med den svenska befolkningen och 

med undersökningen 2017. * ingen data finns från 2017.
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Figur 13: Andel i procent, personer med olika funktionsnedsättningar som tycker 
att det är svårt att förstå innehåll. Jämförelse med den svenska befolkningen och 

med undersökningen 2017. * ingen data finns från 2017.
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Lösenord
Bland personer utan funktionsnedsättning är det 6% som 
tycker att lösenord är svåra att hantera. Motsvarande siffra för 
personer med funktionsnedsättning är 22%. Bland personer med 
funktionsnedsättning är det i de flesta grupperna mellan 20% 
och 40% som tycker att lösenord är svåra. Det är dessutom 20 
grupper som anser att problemen med lösenord har ökat sedan 
2017 (Figur 14 och 15).

Problemet har ökat sedan 2017

Trendspaning: Lösenord

2017 2019
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Figur 14: Andel i procent, personer med olika diagnoser som tycker att det 
är svårt med lösenord. Jämförelse med den svenska befolkningen och med 

undersökningen 2017. * ingen data finns från 2017.
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Figur 15: Andel i procent, personer med olika funktionsnedsättningar som tycker 
att det är svårt med lösenord. Jämförelse med den svenska befolkningen och 

med undersökningen 2017. * ingen data finns från 2017.
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Design
Bland personer utan funktionsnedsättning är det 2% som 
tycker att design och utformning är störande. Bland personer 
med funktionsnedsättning är det 13% som tycker att design 
och utformning är störande. Här ser vi att personer med 
synsvårigheter rapporterar stora svårigheter med design och 
utformning. I många av de andra grupperna anser mellan 15–20% 
att det är svårt med design och utformning. 12 grupper tycker att 
design och utformning har blivit lättare medan 10 grupper tycker 
att design och utformning har blivit svårare (Figur 16 och 17).



58Resultat

2017 2019

Ångest*

Utvecklingsstörning

Språkstörning

Stroke

MS*

ME, trötthet*

Huvudvärk, migrän*

Hjärnskada, förvärvad*

Epilepsi

Dyslexi

Dyskalkyli

Depression

CP*

Bipolär

Autismspektrum

Afasi

ADHD

ADD

Svenskar utan funktionsnedsättning* 2

9
15

25
18

16
14

17
7

19

14

17

41
14

16
17

13
19

18

20

17

5

13
16

16
19

13
15

17

16
19

Det är svårt med design och utformning, 
andel i procent

Figur 16: Andel i procent, personer med olika diagnoser som tycker att det är 
svårt med design och utformning. Jämförelse med den svenska befolkningen 

och med undersökningen 2017. * ingen data finns från 2017.
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Figur 17: Andel i procent, personer med olika funktionsnedsättningar som tycker att 
det är svårt med design och utformning. Jämförelse med den svenska befolkningen 

och med undersökningen 2017. * ingen data finns från 2017.
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Hjälpmedel
För personer utan funktionsnedsättning är det ingen som säger 
att det är svårt på grund av problem med hjälpmedel. I många 
av grupperna med funktionsnedsättning är det få som säger att 
internet är svårt på grund av hjälpmedel och det beror troligen 
på att de inte använder hjälpmedel. De grupper som rapporterar 
svårigheter relaterade till hjälpmedel är CP (19%), Dyslexi (12%), 
Epilepsi (11%), Stroke (14%), Blind (47%), Dövblind (26%), Grav 
synnedsättning (22%) och Talsvårigheter (13%).

Specifika svårigheter

Köpa biljetter via internet
Bland personer utan funktionsnedsättning är det 7% som 
undviker att köpa sina biljetter via internet. Bland personer med 
funktionsnedsättning är det 14% som undviker att köpa sina 
biljetter via internet. Det är en tydlig minskning jämfört med 2017. 
Grupper som fortfarande har relativt stor andel som undviker 
att köpa biljetter via nätet är Afasi (25%), Dyskalkyli (24%), Dyslexi 
(26%) och Talsvårigheter (27%), vilket antyder att språkrelaterade 
svårigheter spelar stor roll.

Resultat

– Kvinna, född 1957

“Allt som rör alla digitaliserade tjänster 
jag inte klarar själv pga mina svåra 
nackskador, tex fylla i blanketter 
till FK, AF, boka resor, hitta resor, 
epostkorrespondens, betala räkningar 
etc, etc. Alla vardagsärenden. inga 
datorbaserade arbeten kan utföras 
av mig om jag inte får tillgång till 
hjälpmedel och det får jag inte eftersom 
man måste ha en anställning för att 
få hjälpmedel och jag har förlorat 
mitt jobb som forskare där ju dator är 
det främsta arbetsredskapet pga min 
funktionsnedsättning.”
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Kvinnor med funktionsnedsättning (60%) försöker i högre 
uträckning än män (49%) att köpa alla sina biljetter via internet. 
Någon sådan skillnad kan vi inte se mellan kvinnor och män utan 
funktionsnedsättning, där 77% respektive 74% försöker köpa alla 
biljetter via internet (Figur 18 och 19).
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Figur 18: Andel i procent, personer med olika diagnoser som undviker att 
köpa biljetter via internet. Jämförelse med den svenska befolkningen och med 

undersökningen 2017. * ingen data finns från 2017.
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Figur 19: Andel i procent, personer med olika funktionsnedsättningar som undviker 
att köpa biljetter via internet. Jämförelse med den svenska befolkningen och med 

undersökningen 2017. * ingen data finns från 2017.
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Boka tid till vården via internet
Bland personer utan funktionsnedsättning är det 21% som om 
möjligt undviker att boka tider till vården via internet. Bland 
personer med funktionsnedsättning är det 26% som om möjligt 
undviker att boka tider till vården via internet. Det är en kraftig 
minskning jämfört med 2017.

Fler kvinnor med funktionsnedsättning (43%) än män med 
funktionsnedsättning (30%) säger att de alltid försöker 
boka tider till vården via internet. Motsvarande siffror för 
kvinnor utan funktionsnedsättning är 42% och för män utan 
funktionsnedsättning 34%. Här är mönstret alltså ganska lika, fler 
kvinnor än män försöker använda nätet för att boka tider till vården 
(Figur 20 och 21).
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2017 2019

Ångest*

Utvecklingsstörning

Språkstörning

Stroke

MS*

ME, trötthet*

Huvudvärk, migrän*

Hjärnskada, förvärvad*

Epilepsi

Dyslexi

Dyskalkyli

Depression

CP*

Bipolär

Autismspektrum

Afasi

ADHD

ADD

Svenskar utan funktionsnedsättning* 21

28
50

45
27

51
21

61
35

56

23

29

50
27

64
35

63
26

36

25

26

23

69
16

75
16

77
27

27

79
30

Undviker att boka tider till vården via internet, 
andel i procent

Figur 20: Andel i procent, personer med olika diagnoser som undviker att boka 
tider till vården via internet. Jämförelse med den svenska befolkningen och 

med undersökningen 2017. * ingen data finns från 2017.
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Undviker att boka tider till vården via internet, 
andel i procent

Figur 21: Andel i procent, personer med olika funktionsnedsättningar som undviker att 
boka tider till vården via internet. Jämförelse med den svenska befolkningen och med 

undersökningen 2017. * ingen data finns från 2017.

2017 2019

Talsvårigheter

Svårt att sitta*

Svårt att lära mig nya saker

Svårt att komma igång eller avsluta saker

Svårt att förstå

Svårt att behålla fokus

Social rädsla

Skrivsvårigheter

Självförtroende/självkänsla, bristande

Rörelsehinder, finmotorik

Räknesvårigheter*

Minnessvårigheter

Lässvårigheter

Känslig för starka intryck

Koncentrationssvårigheter

Kommunikationssvårigheter*

Grav synnedsättning

Grav hörselnedsättning*

Dövblind*

Döv*

Blind

Svenskar utan funktionsnedsättning* 21

28
36

25

20

63
37

61

31

28

52
28

71
33

63
29

34

61
22

53
29

78
39

51
23

57
34

71
36

31
58

32

25

76
36

69

38

78
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Boka tid till tandvården via internet
För att undersöka om det fanns en skillnad mellan att boka 
tider för vård och tandvård tog vi i år med en separat fråga om 
tandvård. Bland personer utan funktionsnedsättning är det 21% 
som om möjligt undviker att boka tider till tandvården via internet. 
Bland personer med funktionsnedsättning är det 26%. Vi kan inte 
se några större skillnader mellan inställningen till att boka tider för 
tandvård jämfört med annan vård.

Mobilt BankID
Bland personer utan funktionsnedsättning tycker 94% att 
det är lätt att använda Mobilt BankID. Bland personer med 
funktionsnedsättning tycker 76% att det är lätt att använda 
Mobilt BankID. 82% av kvinnorna med funktionsnedsättning och 
64% av männen med funktionsnedsättning tycker att det är lätt. 
Motsvarande andelar för kvinnor utan funktionsnedsättning är 
95% och för män 91%.

Förutom Döva (93%) är det inga av grupperna med 
funktionsnedsättning som kommer nära siffrorna för personer 
utan funktionsnedsättning. Längst från finns Utvecklingsstörning 
(29%), Talsvårigheter (49%), CP (51%) och Afasi (52%). 
Användningen av Mobilt BankID har blivit svårare jämfört med 
undersökningen 2017 (Figur 22 och 23).
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2017 2019

Ångest*

Utvecklingsstörning

Språkstörning

Stroke

MS*

ME, trötthet*

Huvudvärk, migrän*

Hjärnskada, förvärvad*

Epilepsi

Dyslexi

Dyskalkyli

Depression

CP*

Bipolär

Autismspektrum

Afasi

ADHD

ADD

Svenskar utan funktionsnedsättning* 94

85
78

74
89

73
80

82
85

76

51

82

62
71

78
78

54
52

64

82

83

84

57
63

67
63

52
29

82

53
52

Det är lätt att använda Mobilt BankID, 
andel i procent

Figur 22: Andel i procent, personer med olika diagnoser som tycker att det är 
lätt att använda Mobilt BankID. Jämförelse med den svenska befolkningen och 

med undersökningen 2017. * ingen data finns från 2017.
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2017 2019

Talsvårigheter

Svårt att sitta*

Svårt att lära mig nya saker

Svårt att komma igång eller avsluta saker

Svårt att förstå

Svårt att behålla fokus

Social rädsla

Skrivsvårigheter

Självförtroende/självkänsla, bristande

Rörelsehinder, finmotorik

Räknesvårigheter*

Minnessvårigheter

Lässvårigheter

Känslig för starka intryck

Koncentrationssvårigheter

Kommunikationssvårigheter*

Grav synnedsättning

Grav hörselnedsättning*

Dövblind*

Döv*

Blind

Svenskar utan funktionsnedsättning* 94

63
85

93

75

78
81

71

56

81

77
81

66
61

63
81

63

63
70

72
80

65
53

77
76

68
79

54
54

80
70

64

80

54
49

48

67

Det är lätt att använda Mobilt BankID, 
andel i procent

Figur 23: Andel i procent, personer med olika funktionsnedsättningar som tycker att 
det är lätt att använda Mobilt BankID. Jämförelse med den svenska befolkningen och 

med undersökningen 2017. * ingen data finns från 2017.
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Betala räkningar
Bland personer utan funktionsnedsättning tycker 94% att 
det är lätt att betala räkningar via internet. Bland personer 
med funktionsnedsättning tycker 72% att det är lätt att betala 
räkningar via internet. Fler kvinnor med funktionsnedsättning 
(76%) än män med funktionsnedsättning (63) tycker att det är 
lätt att betala räkningar via internet. Motsvarande andelar för 
kvinnor och män utan funktionsnedsättning är 94%.

Andelen som tycker att det är lätt att betala räkningar 
via internet har ökat i många grupper sedan 2017. Men i 
grupperna Afasi, Språkstörning, Utvecklingsstörning, Blinda, 
Skrivsvårigheter och Talsvårigheter minskar andelen som säger 
att det är lätt (Figur 24 och 25).
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2017 2019

Ångest*

Utvecklingsstörning

Språkstörning

Stroke

MS*

ME, trötthet*

Huvudvärk, migrän*

Hjärnskada, förvärvad*

Epilepsi

Dyslexi

Dyskalkyli

Depression

CP*

Bipolär

Autismspektrum

Afasi

ADHD

ADD

Svenskar utan funktionsnedsättning* 94

73
58

71
76

61
68

77
81

62

50

71

50
48

56
67

42
42

53

72

71

83

58
62

43
37

32
20

69

59
48

Det är lätt att betala räkningar via internet, 
andel i procent

Figur 24: Andel i procent, personer med olika diagnoser som tycker att det är 
lätt att betala räkningar via internet. Jämförelse med den svenska befolkningen 

och med undersökningen 2017. * ingen data finns från 2017.
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2017 2019

Talsvårigheter

Svårt att sitta*

Svårt att lära mig nya saker

Svårt att komma igång eller avsluta saker

Svårt att förstå

Svårt att behålla fokus

Social rädsla

Skrivsvårigheter

Självförtroende/självkänsla, bristande

Rörelsehinder, finmotorik

Räknesvårigheter*

Minnessvårigheter

Lässvårigheter

Känslig för starka intryck

Koncentrationssvårigheter

Kommunikationssvårigheter*

Grav synnedsättning

Grav hörselnedsättning*

Dövblind*

Döv*

Blind

Svenskar utan funktionsnedsättning* 94

42
60

82

78

66
74

60

50

70

60
72

49
54

50
71

48

60
71

61
75

50
45

59
69

59
68

31
34

68
58

47

66

55
43

37

54

Det är lätt att betala räkningar via internet, 
andel i procent

Figur 25: Andel i procent, personer med olika funktionsnedsättningar som tycker att 
det är lätt att betala räkningar via internet. Jämförelse med den svenska befolkningen 

och med undersökningen 2017. * ingen data finns från 2017.
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E-handla
Bland personer utan funktionsnedsättning tycker 82% att det är 
lätt att e-handla. Bland personer med funktionsnedsättning är 
det 63% som säger att det är lätt att e-handla. Fler kvinnor med 
funktionsnedsättning (67%) än män med funktionsnedsättning 
(56%) tycker att det är lätt att e-handla. Motsvarande andelar för 
kvinnor och män utan funktionsnedsättning är runt 82%.

Jämfört med 2017 har det blivit lättare att e-handla för de 
flesta. Men för grupperna Afasi, Språkstörning, Stroke och 
Utvecklingsstörning har det blivit sämre. Gemensamt för de 
grupperna är att de har svårigheter med språket (Figur 26 och 27).
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2017 2019

Ångest*

Utvecklingsstörning

Språkstörning

Stroke

MS*

ME, trötthet*

Huvudvärk, migrän*

Hjärnskada, förvärvad*

Epilepsi

Dyslexi

Dyskalkyli

Depression

CP*

Bipolär

Autismspektrum

Afasi

ADHD

ADD

Svenskar utan funktionsnedsättning* 82

67
54

58
70

53
67

65
73

49

50

67

43
51

34
44

43

51

67

70

76

54
51

37
32

34
22

70

45
43

Det är lätt att e-handla, 
andel i procent

Figur 26: Andel i procent, personer med olika diagnoser som tycker att det är 
lätt handla och betala på nätet. Jämförelse med den svenska befolkningen och 

med undersökningen 2017. * ingen data finns från 2017.
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2017 2019

Talsvårigheter

Svårt att sitta*

Svårt att lära mig nya saker

Svårt att komma igång eller avsluta saker

Svårt att förstå

Svårt att behålla fokus

Social rädsla

Skrivsvårigheter

Självförtroende/självkänsla, bristande

Rörelsehinder, finmotorik

Räknesvårigheter*

Minnessvårigheter

Lässvårigheter

Känslig för starka intryck

Koncentrationssvårigheter

Kommunikationssvårigheter*

Grav synnedsättning

Grav hörselnedsättning*

Dövblind*

Döv*

Blind

Svenskar utan funktionsnedsättning* 82

36
28

68

58

33
60

48

41

62

45
64

40
43

39
66

54

44
65

49
62

39
39

48
65

48
60

29
38

65
52

50

59

48
40

36

39

Det är lätt att e-handla, 
andel i procent

Figur 27: Andel i procent, personer med olika funktionsnedsättningar som tycker att 
det är lätt att handla och betala på nätet. Jämförelse med den svenska befolkningen 

och med undersökningen 2017. * ingen data finns från 2017.
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Delaktighet i det digitala samhället

Bland personer utan funktionsnedsättning säger 82% sig 
vara fullt delaktiga i det digitala samhället. Bland personer 
med funktionsnedsättning säger 62% att de är fullt delaktiga. 
Fler kvinnor med funktionsnedsättning (65%) än män med 
funktionsnedsättning (57%) känner sig fullt delaktiga. Motsvarande 
andelar för kvinnor utan funktionsnedsättning är 83% och för män 
utan funktionsnedsättning 77%.

Jämfört med 2017 kan vi se att fler svarar ja på frågan om de 
känner sig delaktiga i det digitala samhället (Figur 28 och 29).

Resultat

Sammanfattning

• Personer med funktionsnedsättning känner sig oftare 
utanför det digitala samhället jämfört med personer 
utan funktionsnedsättning.

• Jämfört med 2017 är det fler personer med 
funktionsnedsättning som känner sig delaktiga i det 
digitala samhället.

• Variationerna mellan de olika grupperna i hur många 
som känner sig delaktiga, delvis delaktiga eller inte alls 
delaktiga är mycket stora.



77Resultat

2017 2019

Utvecklingsstörning

Språkstörning

Stroke

Dyslexi

Dyskalkyli

Depression

Bipolär

Autismspektrum

Afasi

ADHD

ADD

Svenskar utan funktionsnedsättning 82

65
67

67
72

62
66

83
63

58

69
58

60

60
60

42
49

42

41

35

33

31
38

Känner du dig delaktig i det digitala samhället? 
andel i procent

Figur 28: Deltagare fördelade på diagnoser och vilka andelar som 
svarat ja på frågan ”Känner du dig delaktig i det digitala samhället”. 

Jämförelse mellan undersökningen 2017.
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2017 2019

Talsvårigheter

Svårt att lära mig nya saker

Svårt att komma igång eller avsluta saker

Svårt att förstå

Svårt att behålla fokus

Social rädsla

Skrivsvårigheter

Självförtroende/självkänsla, bristande

Rörelsehinder, finmotorik

Minnessvårigheter

Lässvårigheter

Känslig för starka intryck

Koncentrationssvårigheter

Grav synnedsättning

Blind

Svenskar utan funktionsnedsättning 82

30
55

44

51

46

58
58

45
44

47

49

57

61

56
59

44
45

57
61

54
53

37
32

58
60

30
44

35
44

58

Känner du dig delaktig i det digitala samhället? 
andel i procent

Figur 29: Deltagare fördelade på funktionsnedsättningar och vilka andelar 
som svarat ja på frågan ”Känner du dig delaktig i det digitala samhället”. 

Jämförelse mellan undersökningen 2017.
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– Kvinna, född 1968

“Mitt liv är väldigt beroende av 
internet och digitalisering då alla min 
kommunikation sker via internet.”

– Man, född 1998

“Jag har inget inflytande över digitala 
tjänster utan är tvingad att använda det 
eftersom det ej finns andra alternativ”

– Man, född 2001

“Även om jag inte är äldre så är 
förändrings hastigheten på internet väl 
snabb när man lärt sig en funktion så 
kommer nyversion.”

– Kvinna, född 1956

“Man måste vara det annars hamnar 
man helt utan... och det blir dyrt.”

När vi vänder fokus mot det digitala utanförskapet och tittar på 
vilka som inte alls eller bara delvis känner sig delaktiga så kan vi 
se att det största utanförskapet går att hitta hos grupper som 
rapporterar svårigheter relaterade till syn, språk och intellektuell 
förmåga (Figur 30 och 31). 

För grupperna Syn och Intellektuell förmåga tycks utanförskapet 
ha ökat sedan 2017. Även grupperna Hjärnskada (förvärvad), 
Epilepsi, Svårt att förstå, Svårt att lära mig nya saker och 
Talsvårigheter rapporterar stort utanförskap.

Några röster om den digitala delaktigheten:
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Ja Till viss del Nej

Ångest

Utvecklingsstörning

Språkstörning 

Stroke

MS

ME, trötthet

Huvudvärk, migrän

Hjärnskada, förvärvad

Epilepsi

Dyslexi

Dyskalkyli

Depression

CP

Bipolär

Autismspektrum

Afasi

ADHD

ADD

Svenskar utan funktionsnedsättning
82 215

65 826

72 126

38 2239

66 627

63 730

64 1818

69 427

60 1031

60 832

51 2225

44 2231

56 735

58 1131

70 525

49 1932

42 1642

33 2439

66 826

Känner du dig delaktig i det digitala 
samhället? Andel i procent

Figur 30: Deltagare fördelade på diagnoser och vilka andelar som 
svarat ja, till viss del eller nej, på frågan ”Känner du dig delaktig i det 

digitala samhället”.
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Ja Till viss del Nej

Talsvårigheter

Svårt att sitta

Svårt att lära mig nya saker

Svårt att komma igång eller avsluta saker

Svårt att förstå

Svårt att behålla fokus

Social rädsla

Skrivsvårigheter

Självförtroende/självkänsla, bristande

Rörelsehinder, finmotorik

Räknesvårigheter

Minnessvårigheter

Lässvårigheter

Känslig för starka intryck

Koncentrationssvårigheter

Kommunikationssvårigheter

Grav synnedsättning

Grav hörselnedsättning

Dövblind

Döv

Blind

Svenskar utan funktionsnedsättning
82 215

30 465

55 038

48 544

44 1336

44 1336

38 2139

58 834

58 833

44 1837

57 1130

49 1534

61 1226

59 832

45 1637

61 831

54 1034

32 2838

60

54

44

44

7

10

21

20

31

35

34

36

Figur 31: Deltagare fördelade på funktionsnedsättningar och svårigheter och 
vilka andelar som svarat ja, till viss del eller nej, på frågan ”Känner du dig 

delaktig i det digitala samhället”.

Känner du dig delaktig i det digitala 
samhället? Andel i procent
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Demografiska och socioekonomiska faktorers 
betydelse för attityder till det digitala samhället
När vi går djupare och tittar på den digitala delaktigheten kan vi 
lyfta fram följande:

Ålder
Vi ser en stor skillnad i gruppen upp till 24 år. I denna grupp 
ser vi att för de som inte har en funktionsnedsättning anser 
sig 93% vara fullt delaktiga. För personer upp till 24 år med 
funktionsnedsättning är motsvarande andel endast 55%. Även 
i kategorin 25–34 år är skillnaden påfallande. 96% av dem utan 
funktionsnedsättning anser sig fullt delaktiga jämfört med 67% 
av dem med funktionsnedsättning. Skillnaderna minskar något i 
övriga ålderskategorier.

Utbildning
Att ha gått i särskola leder till ett större digital utanförskap 
än någon av de andra utbildningsformerna. För personer 
som enbart har gått i grundskolan är det svenskar utan 
funktionsnedsättning som rapporterar större utanförskap. 
I övrigt rapporterar personer med funktionsnedsättning 
minst delaktighet. Den minsta skillnaden hittar vi bland 
dem som gått en högre utbildning. Där säger personer utan 
funktionsnedsättning att 87% känner sig delaktiga medan i 
gruppen med funktionsnedsättning känner sig 72% delaktiga.

Sysselsättning
Minst delaktighet i det digitala samhället hittar vi hos personer 
som är sysselsatta i daglig verksamhet (49%), är pensionärer (49%) 
och är personer i aktivitetsersättning (55%). Bland pensionärer 
utan funktionsnedsättning känner sig 66% digitalt delaktiga. Och 
vi ser en stor skillnad mellan studenter med funktionsnedsättning 
(66%) och studenter utan funktionsnedsättning (92%).

Inkomst
Många personer med funktionsnedsättning rapporterar låga 
inkomster. Och för dem ser vi också ett stort digitalt utanförskap. 
Få personer utan funktionsnedsättning rapporterar lika låga 
inkomster. Men vi kan konstatera att den som rapporterar låga 
inkomster och inte har en funktionsnedsättning ändå rapporterar 
hög delaktighet (runt 70–80%) i det digitala samhället medan 
låg inkomst och funktionsnedsättning sänker andelen som 
rapporterar delaktighet till runt 50%. Även vid höga inkomster är 
det skillnader. Men skillnaderna minskar med högre inkomst.
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Användning av internet

Användningsområden
Totalt har vi valt ut 25 olika användningsområden på internet 
(Tabell 14). Avsikten med vårt urval är att få en bred täckning 
av hur användningen av internet ser ut inom områdena: 
Sociala medier, Medie- och nyhetskonsumtion, Boka tider och 
köpa biljetter samt Bank- och betaltjänster. Vi har också ställt 
frågor om användningen av talböcker och ljudböcker samt 
om användningen av offentliga webbplatser. De resultaten 
publiceras i separata rapporter.

Resultat

Sammanfattning

• Minst skillnader ser vi mellan personer som har och 
inte har funktionsnedsättning inom Sociala medier. 
Näst minst inom Medie- och Nyhetskonsumtion.

• Personer med funktionsnedsättning 
bloggar fortfarande mer än personer utan 
funktionsnedsättning.

• Ungefär lika många med och utan 
funktionsnedsättning använder dejtingsajter.

• Kvinnor med funktionsnedsättning använder internet 
mer och till mer komplicerade saker än män. Vi ser 
inga sådana mönster när det gäller kvinnor och män 
utan funktionsnedsättning.

• Andelen personer med funktionsnedsättning som 
betalar räkningar via internet och som e-handlar har 
minskat jämfört med 2017.

• En tredjedel (501) av personerna med 
funktionsnedsättning tycks inte ha något sätt att 
identifiera sig digitalt. De har varken Mobilt BankID 
eller någon annan form av e-legitimation. Det är i 
huvudsak yngre och medelålders personer med 
funktionsnedsättning som ingår i denna grupp. Bland 
personer utan funktionsnedsättning är det 6% som inte 
tycks kunna identifiera sig digital. En mycket stor andel 
av dessa är äldre.
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Svenskar med 
funktionsnedsättning, antal (%)

Svenskar utan 
funktionsnedsättning antal (%)

Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män

Blogg, har en egen 91 (7) 60 (8) 19 (5) 24 (2) 17 (2) 7 (3)

Blogg, läser andras 290 (23) 182 (23) 57 (16) 205 (20) 169 (22) 33 (12)

Facebook 995 (77) 657 (83) 230 (65) 775 (74) 593 (78) 169 (63)

Instagram 668 (52) 478 (61) 121 (34) 651 (62) 537 (70) 104 (39)

Snapchat 245 (19) 173 (22) 47 (13) 259 (25) 216 (28) 40 (15)

Dejtingtjänster 81 (6) 40 (5) 34 (10) 41 (4) 33 (4) 7 (3)

Vädertjänster, typ SMHI, 
klart.se 

851 (66) 543 (61) 223 (63) 899 (86) 658 (86) 228 (85)

Musiktjänster, till exempel 
Spotify 

683 (53) 413 (52) 187 (53) 704 (67) 512 (67) 181 (67)

Kartor och vägvisning 843 (65) 544 (69) 200 (57) 938 (89) 682 (89) 242 (90)

Spela spel 588 (46) 378 (48) 143 (41) 454 (43) 349 (46) 95 (35)

Titta på TV-program, till 
exempel SVT Play 

780 (61) 490 (62) 210 (60) 795 (76) 580 (76) 202 (75)

Titta på Youtube 829 (64) 497 (63) 230 (65) 736 (70) 523 (68) 202 (75)

Titta på Netflix eller andra 
streamingtjänster 

531 (41) 339 (43) 125 (36) 535 (51) 387 (51) 143 (53)

Lyssna på radioprogram 446 (35) 281 (36) 112 (32) 547 (52) 402 (53) 133 (50)

Lyssna på poddar 398 (31) 272 (34) 72 (20) 449 (43) 346 (45) 96 (36)

Läsa dagstidning 638 (50) 393 (50) 183 (52) 745 (71) 530 (69) 202 (75)

Köpa biljetter till resor 617 (48) 410 (52) 128 (36) 843 (80) 628 (82) 204 (76)

Köpa biljetter till 
evenemang 

552 (43) 367 (46) 117 (33) 797 (76) 599 (78) 186 (69)

Boka tider till sjukvården 582 (45) 398 (50) 116 (33) 506 (48) 384 (50) 109 (41)

Boka tider till tandvården 276 (21) 190 (24) 55 (16) 294 (28) 222 (29) 66 (25)

Mobilt BankID 955 (74) 638 (81) 211 (60) 989 (94) 725 (95) 248 (92)

E-legitimation, som inte är 
Mobilt BankID 

199 (15) 110 (14) 66 (19) 191 (18) 138 (18) 53 (20)

Swish 860 (67) 582 (74) 187 (53) 938 (89) 693 (91) 229 (85)

Betala räkningar 942 (73) 613 (78) 224 (64) 984 (94) 717 (94) 251 (94)

Tabell 14: Användningsområden. Antal användare och andel i procent av 
svenskar med och utan funktionsnedsättning som använder respektive 
användningsområde.

Tabell 14 fortsätter på nästa sida
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Fortsättning Tabell 14

Sociala medier

Sociala medier är det område i vår undersökning där det 
är minst skillnader mellan personer som har eller inte har 
funktionsnedsättning. I flera fall använder personer med 
funktionsnedsättning sociala medier mer än personer utan 
funktionsnedsättning. I båda grupperna använder kvinnor mer än 
män sociala medier, en skillnad som tycks förstärkas bland kvinnor 
med funktionsnedsättning. I vissa grupper använder kvinnor med 
funktionsnedsättning sociala medier betydligt mer än män.

Bloggande
Precis som 2017 ser vi stora skillnader i att ha en egen blogg. Bland 
svenskar utan funktionsnedsättning har 2% en egen blogg. Bland 
personer med funktionsnedsättning har 7% en egen blogg. Flest 
bloggande hittar vi till exempel bland kvinnor med ADHD (13%), 
kvinnor med Autism (14%) och kvinnor med depression (10%)

20% av personer utan funktionsnedsättning läser andras bloggar. 
Motsvarande siffra för personer med funktionsnedsättning är 22%.

Facebook
Bland svenskar utan funktionsnedsättning använder 74% Facebook. 
Fler kvinnor (78%) än män (63%) använder Facebook. För personer 

Resultat

Sammanfattning

• Här finns de minsta skillnaderna mellan personer som 
har eller inte har funktionsnedsättning.

• Inom flera grupper använder personer med 
funktionsnedsättning sociala medier mer än personer 
utan funktionsnedsättning.

• Det är mycket vanligare att personer med 
funktionsnedsättning har en egen blogg.

• Kvinnor med funktionsnedsättning använder sociala 
medier mycket mer än män med funktionsnedsättning.

Svenskar med 
funktionsnedsättning, antal (%)

Svenskar utan 
funktionsnedsättning antal (%)

E-handel, köpa saker via 
internet 

823 (64) 539 (68) 185 (53) 882 (84) 646 (85) 220 (82)
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med funktionsnedsättning är det 77% som använder Facebook. 
Här kan vi se att användningen av Facebook är betydligt högre 
bland vissa grupper med funktionsnedsättning. Grupperna 
ADD, ADHD, Dyskalkyli och Blinda använder Facebook 
mest. De är runt 85%. Minst användning av Facebook 
hittar vi i grupperna Stroke (64%), Språkstörning (21%), 
Utvecklingsstörning (46%), Svårt att lära mig nya saker (58%) 
och Talsvårigheter (59%).

Betydligt fler kvinnor med funktionsnedsättning använder 
Facebook jämfört med män med funktionsnedsättning.

Användandet av Facebook bland personer med diagnoser och 
funktionsnedsättningar har ökat sedan 2017.

Instagram
Bland svenskar utan funktionsnedsättning använder 62% 
Instagram. Bland svenskar med funktionsnedsättning är det 52% 
som använder Instagram.

Snapchat
Bland svenskar utan funktionsnedsättning använder 25% 
Snapchat. Bland svenskar med funktionsnedsättning är det 19% 
som använder Snapchat.

Använder Facebook

Utan funktions-
nedsättning

74%

Med funktions-
nedsättning

77%

ADHD

85%

Dyskalkyli

85%

Språkstörning

21%
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Dejtingtjänster
Bland svenskar utan funktionsnedsättning använder 4% 
dejtingtjänster. Bland svenskar med funktionsnedsättning är 
det 6% som använder dejtingtjänster. 

Medie- och nyhetskonsumtion

Vädertjänster
Bland svenskar utan funktionsnedsättning använder 86% 
vädertjänster, typ SMHI. Bland svenskar med funktionsnedsättning 
är det 66% som använder vädertjänster.

Musiktjänster
Bland svenskar utan funktionsnedsättning använder 
67% musiktjänster, typ Spotify. Bland svenskar med 
funktionsnedsättning är det 53% som använder musiktjänster.

Karttjänster
Bland svenskar utan funktionsnedsättning använder 89% 
tjänster för kartor och vägvisning. Bland svenskar med 
funktionsnedsättning är det 65% som använder tjänster för 
kartor och vägvisning.

Spela spel
Bland svenskar utan funktionsnedsättning spelar 43% spel. Bland 
svenskar med funktionsnedsättning är det 46% som spelar spel.

TV via nätet, Youtube och streamingtjänster för film
Bland svenskar utan funktionsnedsättning tittar 76% på TV via 
nätet, typ SVT Play. Det är 70% som använder Youtube och 51% 
som använder strömmande filmtjänster typ Netflix.

Bland svenskar med funktionsnedsättning tittar 61% på TV via 

Resultat

Sammanfattning

• Efter sociala medier är medie- och nyhetskonsumtion 
det område där det är minst skillnader mellan personer 
med eller utan funktionsnedsättning.

• Förutom att spela spel är medie- och 
nyhetskonsumtion ändå tydligt lägre för personer med 
funktionsnedsättning.
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nätet. Det är 64% som använder Youtube och 41% som använder 
strömmande filmtjänster typ Netflix.

Radio och poddar
Bland svenskar utan funktionsnedsättning lyssnar 52% på radio 
via nätet och 43% lyssnar på poddar. Bland svenskar med 
funktionsnedsättning är det 35% som lyssnar på radio och 31% 
som lyssnar på poddar.

Läsa dagstidning
Bland svenskar utan funktionsnedsättning läser 71% dagstidningar 
på nätet. Bland svenskar med funktionsnedsättning är det 50% 
som läser dagstidningar på nätet.

Användning av offentliga webbplatser

I årets undersökning har vi lagt in frågor om fyra stora 
offentliga webbplatser. Beroende på situation i livet så 
kan vi ha mer eller mindre med dessa att göra. Samtliga 
kännetecknas av att de har en öppen del där det finns mycket 
information och sedan ett antal tjänster till vilka man behöver 
identifiera sig och logga in. 

Vi har i den här undersökningen frågat en övergripande fråga 
om vad man tycker om dessa webbplatser. Resultatet är tydligt, 

Resultat

Sammanfattning

• Det är vanligare att personer med funktionsnedsättning 
har en uppfattning om en offentlig webbplats jämfört 
med personer utan funktionsnedsättning.

• Det är enklare att använda 1177.se och Skatteverkets 
webbplatser än att använda Arbetsförmedlingens och 
Försäkringskassans webbplatser.

• En stor andel av personerna med funktionsnedsättning 
(57%) som har en uppfattning om Försäkringskassans 
webbplats tycker att sidan är svår. Inom denna grupp 
finns sannolikt de personer som oftast av alla besöker 
Försäkringskassans webbplats.

• Vi fördjupar analysen och presenterar mer data  
om användningen av offentliga webbplatser i en 
separat rapport.
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den webbplats som klarar granskningen bäst är 1177. Sämst 
upplevs Försäkringskassan.

Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens webbplatser 
bedöms av många som att vara svåra. Det gäller för samtliga 
grupper med mycket stor skillnad mellan svenskar utan 
funktionsnedsättning och de övriga grupperna. I många grupper 
är det uppemot hälften som anser att Försäkringskassans 
webbplats är svår. Det kan jämföras med 1177.se där det är vanligt 
att över hälften av alla tycker att den är lätt (Tabell 13 och 14).

I och med att många använder Försäkringskassans webbplats 
ofta, kan de också i detalj beskriva varför de tycker att sidan är 
svår. Här är några exempel:

Resultat

– Kvinna, född 1998

“Svår att begripa (varför är infon som 
“sjuk”, “funktionsnedsatt” två kategorier? 
Jag är funktionsnedsatt pga sjukdom. 
Det leder till problem vid ifyllnad av deras 
blanketter och alldeles för mkt ansvar 
läggs på användaren att klura ut när och 
var man ska fylla i vad. Om vederbörande 
är svårt nacksjuk är det mkt svårt att 
använda de digitala tjänsterna.”

– Kvinna, född 1959

“De ändrar ofta sin hemsida och det är 
jättesvårt att hitta det man söker efter. 
Dessutom gör de ibland det svårare att 
göra en anmälan än det var tidigare. Tex. 
så har de nyligen ändrat när man ska 
ändra omfattning av sin sjukskrivning. 
Förut var den svår att hitta men lätt 
att fylla i. Nu är den lätt att hitta men 
jättekrånglig att fylla i.”
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– Kvinna, född 1987

“Det är svårt att hitta det man söker om 
man inte söker de absolut vanligaste 
sakerna. Sökfunktionen funkar dåligt. 
T.ex var det väldigt svårt att hitta 
formuläret jag skulle fylla i för att ansöka 
om sjukpenning på fortsättningsnivå. 
När jag fyller i formulär på FKs hemsida 
så händer det också att jag blir 
“utloggad pga inaktivitet” medan jag 
formulerar den fritext de kräver att jag 
ska fylla i. Då försvinner allt jag skrivit 
och jag måste börja om från början igen! 
Jag kan inte formulera mig snabbare. 
Det vore bättre om man fick en varning 
om att man håller på att bli utloggad 
och kunde välja att INTE bli utloggad.”

– Kvinna, född 1978

“Frågorna stämmer inte in på vad man 
kan svara. FK vill att man skall beskriva 
utförligt men rutorna ger inte plats till 
mer än om man brutit benet. Frågorna är 
aktivt och medvetet formulerade så att 
man (om man inte är jurist) inte förstår 
frågorna. FKs formulär är en skam.”

Jämfört med vad personer tycker om de andra myndigheternas 
webbplatser så kan vi i svaren om Försäkringskassan ofta se 
tecken på irritation och ilska. Personer känner sig inte korrekt 
behandlade och de kopplar den dåliga behandlingen till dålig 
design och menar att det är en medvetet dålig design.
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Försäkrings kassan Skatte verket

Lätt Svår Ingen 
uppf. Lätt Svår Ingen 

uppf.

Utan funktions-
nedsättning

24 8 68 59 5 36 

ADD 21 49 30 36 21 43

ADHD 26 49 25 47 21 31

Afasi 31 28 41 58 13 29

Autisms pektrum 22 45 33 42 19 37

Bipolär 26 53 21 35 20 45

CP 15 23 62 40 8 52

Depression 23 50 27 39 23 38

Dyskalkyli 17 37 46 35 17 48

Dyslexi 23 46 31 33 26 41

Epilepsi 13 45 42 38 16 46

Hjärnskada, 
förvärvad

22 37 41 44 9 47

Huvudvärk, migrän 23 48 28 38 22 40

ME, trötthet 19 46 34 39 23 38

MS 30 32 38 54 11 35

Stroke 32 25 44 55 14 30

Språkstörning 0 58 42 18 27 55

Utvecklings störning 13 24 63 23 10 67

Ångest 23 48 30 38 24 38

Tabell 13a: Andel i procent, personer med olika diagnoser och hur de 
anser det är att använda webbplatser från Försäkringskassan, Skatteverket, 
Arbetsförmedlingen och 1177.se. Jämförelse med den svenska befolkningen.
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Tabell 13b: Andel i procent, personer med olika diagnoser och hur de 
anser det är att använda webbplatser från Försäkringskassan, Skatteverket, 
Arbetsförmedlingen och 1177.se. Jämförelse med den svenska befolkningen.

Arbets förmedlingen 1177.se

Lätt Svår Ingen 
uppf. Lätt Svår Ingen 

uppf.

Utan funktions-
nedsättning

12 2 86 65 5 30

ADD 23 21 56 75 16 9

ADHD 19 19 62 62 29 9

Afasi 9 6 84 53 6 41

Autisms pektrum 20 17 63 64 19 17

Bipolär 5 15 80 70 10 20

CP 11 8 81 50 12 38

Depression 15 17 68 67 20 13

Dyskalkyli 15 11 74 56 29 15

Dyslexi 21 20 59 46 33 21

Epilepsi 11 13 76 59 14 27

Hjärnskada, 
förvärvad

11 4 85 43 13 44

Huvudvärk, migrän 13 15 72 55 28 17

ME, trötthet 10 17 73 62 23 15

MS 6 6 88 73 14 13

Stroke 7 12 81 48 29 23

Språkstörning 25 8 67 55 18 27

Utvecklings störning 13 14 73 33 6 61

Ångest 21 14 85 65 24 11
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Försäkrings kassan Skatte verket

Lätt Svår Ingen 
uppf. Lätt Svår Ingen 

uppf.

Utan funktions-
nedsättning

24 8 68 59 5 36 

Blind 14 29 57 47 33 20

Döv 29 25 46 60 20 20

Dövblind 18 18 64 42 42 16

Grav hörsel-
nedsättning

16 35 49 40 23 37

Grav syn-
nedsättning

21 28 51 43 30 28

Kommunikations-
svårigheter

9 43 49 32 22 45

Koncentrations-
svårigheter 

20 51 29 37 24 40

Känslig för starka 
intryck

19 49 32 37 22 42

Lässvårigheter 17 53 30 28 28 44

Minnessvårigheter 22 47 31 41 25 34

Räknesvårigheter 17 37 45 24 24 53

Rörelsehinder, 
finmotorik 

25 33 42 53 21 25

Självförtroende/ 
självkänsla, 
bristande

21 49 30 35 27 38

Skrivsvårigheter 18 40 42 35 23 43

Social rädsla 19 50 31 42 22 36

Svårt att behålla 
fokus 

19 55 26 37 25 38

Svårt att förstå 12 39 49 21 23 56

Svårt att komma 
igång/ avsluta saker 

14 53 32 37 23 39

Svårt att lära mig 
nya saker 

17 45 38 25 17 58

Svårt att sitta 18 45 37 42 25 33

Talsvårigheter 21 24 55 27 20 53

Tabell 14a: Andel i procent, personer med olika funktionsnedsättningar och hur 
de anser det är att använda webbplatser från Försäkringskassan, Skatteverket, 
Arbetsförmedlingen och 1177.se. Jämförelse med den svenska befolkningen.
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Arbets förmedlingen 1177.se

Lätt Svår Ingen 
uppf. Lätt Svår Ingen 

uppf.

Utan funktions-
nedsättning

12 2 86 65 5 30

Blind 6 22 72 50 19 31

Döv 11 22 67 50 27 23

Dövblind 10 24 67 32 37 32

Grav hörsel-
nedsättning

11 9 80 47 30 23

Grav syn-
nedsättning

13 17 70 47 23 30

Kommunikations-
svårigheter

11 11 78 48 24 28

Koncentrations-
svårigheter 

10 17 73 58 28 14

Känslig för starka 
intryck

12 17 70 63 25 12

Lässvårigheter 10 20 70 49 24 27

Minnessvårigheter 11 15 74 59 23 18

Räknesvårigheter 19 15 67 51 26 22

Rörelsehinder, 
finmotorik 

9 9 82 66 16 18

Självförtroende/ 
självkänsla, 
bristande

14 23 63 62 24 14

Skrivsvårigheter 10 14 76 48 22 29

Social rädsla 16 20 64 67 22 11

Svårt att behålla 
fokus 

13 20 68 55 28 17

Svårt att förstå 10 21 69 52 21 27

Svårt att komma 
igång/ avsluta saker 

14 18 68 60 27 14

Svårt att lära mig 
nya saker 

14 11 75 48 21 31

Svårt att sitta 12 17 72 69 20 10

Talsvårigheter 9 4 88 45 25 30

Tabell 14b: Andel i procent, personer med olika funktionsnedsättningar och hur 
de anser det är att använda webbplatser från Försäkringskassan, Skatteverket, 
Arbetsförmedlingen och 1177.se. Jämförelse med den svenska befolkningen.
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Köpa biljetter och boka tider via nätet

Köpa biljetter
Bland svenskar utan funktionsnedsättning köper 80% biljetter till 
resor och 76% köper biljetter till evenemang via nätet. I samma 
grupp är det 48% som använder nätet för att boka tider till 
sjukvården och 28% som bokar tider till tandvården. 

Bland svenskar med funktionsnedsättning köper 48% biljetter till 
resor och 43% köper biljetter till evenemang via nätet. Det är 21% 
som använder nätet för att boka tider till sjukvården och 28% som 
bokar tider till tandvården.

Bland personer med afasi köper 38% biljetter till resor och 
evenemang. Bland personer som är döva eller har grav 
hörselnedsättning är det 63% som bokar biljetter till resor och 47% 
som bokar biljetter till evenemang. 

Kvinnor med funktionsnedsättning bokar i mycket högre 
utsträckning biljetter till resor och evenemang via internet jämfört 
med män med funktionsnedsättning.

Resultat

Sammanfattning

• Även om vi kunnat se att många personer med 
funktionsnedsättning anser att det har blivit lättare 
att köpa biljetter via nätet är det bara hälften av 
dessa personer som faktiskt köper biljetter via nätet. 
Det är en mycket stor skillnad jämfört med personer 
utan funktionsnedsättning.

• Ungefär lika många med och utan 
funktionsnedsättning använder internet för att boka 
tider för vård och tandvård. Fler bokar till vården 
jämför med tandvården.

• Personer med afasi och personer som inte hör alls 
eller har svårt att höra är grupper som på grund av 
talsvårigheter eller hörselsvårigheter kan tänkas gilla 
att använda nätet för att boka tider. Det syns tydligt 
bland personer som inte hör eller har svårt att höra då 
de i hög utsträckning använder denna möjlighet. Men 
det syns inte alls bland personer med afasi, som i låg 
utsträckning använder nätet till tidsbokning.
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Boka tider via nätet
Bland svenskar utan funktionsnedsättning bokar 48% tider till 
vården via nätet och 28% bokar tider till tandvården via nätet. 
Bland svenskar med funktionsnedsättning är det 45% som bokar 
tider till vården via nätet och 21% som bokar tider till tandvården 
via nätet.

Kvinnor med funktionsnedsättning bokar i mycket högre 
utsträckning tider till vården via nätet jämfört med män med 
funktionsnedsättning.

Bland personer med afasi bokar 33% tider till vården via nätet och 
23% bokar tider till tandvård via nätet. Bland personer som är döva 
eller har grav hörselnedsättning bokar 58% tider till vården via 
nätet och 36% bokar tider till tandvård via nätet.

I de allra flesta grupperna är det vanligare att en person bokar 
tider till vården via nätet jämfört med att boka tider till tandvården. 
Det gäller både personer med och utan funktionsnedsättningar.

Bank- och betaltjänster

Mobilt BankID
Bland svenskar utan funktionsnedsättning använder 94% Mobilt 
BankID. Ingen grupp bland personer med funktionsnedsättning 
är i närheten av denna nivå. Hög användning av mobilt BankID 
hittar vi hos ADHD (88%), ME (88%) och Döva (88%). Lägst 
användning hittar vi bland Utvecklingsstörning (37%), CP (52%) 
och Språkstörning (53%), Tabell 15 och 16.

Det är betydligt vanligare att kvinnor med funktionsnedsättning 
har Mobilt BankID jämfört med män. Några sådana skillnader ser vi 
inte bland personer utan funktionsnedsättning.

Jämfört med 2017 har användningen av Mobilt BankID ökat i de 
flesta grupperna. Men bilden är inte entydig. Det finns också 
grupper där användningen minskar.

Bland svenskar utan funktionsnedsättning använder 18% någon 
annan form av e-legitimation. Motsvarande siffra för personer med 
funktionsnedsättning är 15%. 
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Mobilt BankID

2017 2019

Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män

Svenskar utan 
funktionsnedsättning

- - - 989 (94) 725 (95) 248 )92)

ADD 43 (84) 26 (90) 10 (71) 61 (74) 41 (82) 10 (71)

ADHD 71 (76) 51 (93) 15 (18) 148 (88) 105 (90) 22 (76)

Afasi 17 (53) 9 (53) 7 (50) 36 (60) 18 (72) 16 (50)

Autismspektrum 131 (71) 79 (82) 35 (55) 181 (74) 115 (83) 36 (56)

Bipolär 17 (68) 10 (77) 6 (60) 23 (59) 17 (77) 4 (100)

CP - - - 21 (52) 7 (47) 10 (53)

Depression 135 (76) 89 (81) 26 (56) 169 (81) 121 (85) 24 (71)

Dyskalkyli 21 (68) 13 (72) 8 (73) 46 (74) 34 (85) 3 (30)

Dyslexi 80 (72) 43 (78) 30 (65) 73 (74) 49 (83) 12 (48)

Epilepsi - - - 34 (60) 20 (69) 9 (43)

Hjärnskada, förvärvad - - - 45 (70) 30 (81) 10 (48)

Huvudvärk, migrän - - - 129 (86) 106 (88) 8 (73)

ME, trötthet - - - 127 (88) 99 (89) 15 (83)

MS - - - 176 (80) 136 (82) 30 (79)

Stroke 31 (55) 16 (61) 11 (44) 60 (69) 28 (80) 27 (59)

Språkstörning 21 (53) 13 (76) 4 (25) 10 (53) 5 (45) 2 (40)

Utvecklingsstörning 28 (35) 17 (42) 9 (26) 37 (31) 22 (35) 14 (27)

Ångest - - - 184 (83) 135 (87) 22 (65)

Tabell 15: Antal användare och andel i procent av svenskar med och utan 
funktionsnedsättning, sorterade utifrån diagnoser, som använder Mobil BankID.
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Tabell 16: Antal användare och andel i procent av svenskar med och utan 
funktionsnedsättning, sorterade utifrån funktionsnedsättningar och svårigheter, 
som använder Mobil BankID.

Mobilt BankID

2017 2019

Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män

Svenskar utan 
funktionsnedsättning

- - - 989 (94) 725 (95) 248 )92)

Blind 24 (86) 10 (83) 10 (91 16 (70) 5 (50) 7 (78)

Döv - - - 26 (88) 13 (100) 10 (71)

Dövblind - - - 18 (69) 9 (75) 7 (58)

Grav hörselnedsättning - - - 49 (79) 30 (56) 14 (78)

Grav synnedsättning 37 (68) 17 (65) 18 (72) 45 (80) 20 (80) 17 (81)

Kommunikationssvårigheter - - - 79 (69) 50 (78) 20 (56)

Koncentrationssvårigheter 134 (67) 88 (76) 33 (50) 255 (86) 196 (89) 34 (72)

Känslig för starka intryck 141 (77) 104 (83) 22 (55) 248 (81) 203 (87) 19 (58)

Lässvårigheter 70 (64) 42 (72) 23 (53) 72 (64) 53 (77) 12 (37)

Minnessvårigheter 100 (68) 61 (78) 27 (49) 213 (85) 165 (92) 29 (67)

Räknesvårigheter - - - 66 (68) 46 (81) 9 (32)

Rörelsehinder, finmotorik 54 (60) 35 (70) 14 (42) 152 (72) 97 (79) 40 (61)

Självförtroende/självkänsla, 
bristande

97 (76) 67 (80) 24 (65) 167 (84) 111 (85) 27 (75)

Skrivsvårigheter 64 (59) 37 (71) 24 (48) 74 (60) 46 (68) 19 (45)

Social rädsla 64 (83) 35 (87) 21 (79) 92 (78) 69 (84) 14 (61)

Svårt att behålla fokus 112 (72) 69 (80) 29 (58) 174 (83) 128 (87) 22 (67)

Svårt att förstå 50 (57) 29 (62) 17 (50) 47 (61) 30 (73) 9 (41)

Svårt att komma igång eller 
avsluta saker 

117 (70) 75 (80) 32 (57) 228 (82) 165 (89) 29 (60)

Svårt att lära mig nya saker 41 (58) 28 (70) 12 (46) 80 (70) 57 (78) 12 (50)

Svårt att sitta - - - 57 (86) 43 (91) 7 (79)

Talsvårigheter 22 (43) 10 (50) 9 (36) 50 (55) 25 (58) 20 (51)
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Personer som saknar möjlighet att identifiera sig digitalt
Det finns 501 personer med funktionsnedsättning som varken har 
Mobilt BankID eller någon annan form av e-legitimation (Tabell 17). 
Bland personer utan funktionsnedsättning är det 76 personer som 
varken har Mobilt BankID eller någon annan form av e-legitimation. 
Av dessa är det 39 respektive 14 personer som inte alls använder 
internet.

För personer utan funktionsnedsättning är detta en fråga om 
hög ålder. För personer med funktionsnedsättning är personerna 
som inte verkar kunna identifiera sig digitalt spridda över alla 
ålderskategorier, där de flesta är yngre eller medelålders. I båda 
grupperna förekommer att personer har Swish och betalar sina 
räkningar via internet. Vi kan inte se i vårt data hur det går till. 
Det kan vara så att dessa personer faktiskt har någon form av 
e-legitimation utan att de vet om det eller vet att det är så det 
kallas. Mer troligt är kanske att någon annan betalar åt dem. I de 
fallen har de lämnat ut sina personliga uppgifter till någon som 
utför betalningar åt dem.

De diagnoser, funktionsnedsättningar och svårigheter som de 501 
personerna rapporterar är inte proportionerligt fördelade på alla 
rapporterade diagnoser, funktionsnedsättningar och svårigheter. 
Till exempel är det få personer med svårigheter relaterade till syn 
och hörsel i denna grupp. I tabell 17 har vi gjort ett urval baserat 
på diagnoser. Om vi gör ytterligare en gruppering av dessa 
diagnoser i diagnosområden (tabell 18) kan vi se att den största 
gruppen som inte tycks kunna identifiera sig digitalt finns inom de 
neuropsykiatriska diagnoserna men att det är en spridning över 
alla diagnosområden. Observera att en individ ofta har rapporterat 
mer än en diagnos.
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Svenskar med 
funktions-
nedsättning

Svenskar utan 
funktions-
nedsättning

Har ingen form av e-leg 501 76

Använder inte internet 39 14

Tycker inte att internet är svårt 212 32

Har Facebook 146 48

Har Swish 17 8

Betalar räkningar via internet 55 23

Upp till 24 år 43 -

25–34 år 50 2

35–44 år 34 1

45–54 år 42 3

55–64 år 40 16

65–75 år 39 29

76 år eller äldre 16 14

Kvinna 140 24

Man 146 43

Personlig assistans 38 -

Boendestöd 90 -

God Man/Förvaltare 68 -

ADD/ADHD 73 -

Afasi 37 -

Autism 94 -

Tabell 17: Karaktäristik för personer med och utan funktionsnedsättning som 
svarat att de varken har Mobilt BankID eller en e-legitimation som inte är Mobilt 
BankID.

Tabell 17 fortsätter på nästa sida
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Fortsättning tabell 17

Svenskar med 
funktions-
nedsättning

Svenskar utan 
funktions-
nedsättning

CP 23 -

Depression/Ångest/Schizofreni 120 -

Dyslexi 41 -

Dyskalkyli 23 -

Epilepsi 36 -

MS 58 -

Stroke 43 -

Utvecklingsstörning 102 -



102Resultat

Diagnosområde Antal

Neuropsykiatriska diagnoser 167

Språkrelaterade diagnoser 142

Psykiska diagnoser 120

Neurologiska diagnoser 117

Utvecklingsstörning 102

Tabell 18: Gruppering i diagnosområden av individer med funktionsnedsättning 
som svarat att de varken har Mobilt BankID eller en e-legitimation som inte är 
Mobilt BankID. En individ kan ha rapporterat flera

Swish
Bland svenskar utan funktionsnedsättning har 89% Swish. Bland 
svenskar med funktionsnedsättning har 67% Swish. 75% av 
kvinnor med funktionsnedsättning använder Swish och 53% av 
män med funktionsnedsättning använder Swish. 25% av personer 
med utvecklingsstörning använder Swish.

Betala räkningar
Bland svenskar utan funktionsnedsättning betalar 94% räkningar 
via internet. Bland svenskar med funktionsnedsättning är det 73% 
som betalar räkningar via internet. Här går det inte att hitta någon 
grupp som ligger nära. Högst ligger MS (85%) och Döva (83%). 
Lägst ligger Utvecklingsstörning (30%), Språkstörning (32%), CP 
(42%), tabell 19 och 20.

Det är betydligt vanligare att kvinnor med funktionsnedsättning 
betalar räkningar via nätet jämfört med män. Några sådana 
skillnader ser vi inte bland svenskar utan funktionsnedsättning

Jämfört med 2017 har andelen som betalar räkningar via internet 
minskat i många grupper. 
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Betalar räkningar via internet

Utan funktions-
nedsättning

94%

Med funktions-
nedsättning

73%

CP

42%

Språkstörning

32%

Utvecklingsstörning

42%
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Tabell 19: Antal användare och andel i procent av svenskar med och utan 
funktionsnedsättning, sorterade utifrån diagnoser, som betalar räkningar  
via internet.

Betala räkningar

2017 2019

Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män

Svenskar utan 
funktionsnedsättning

- - - 984 (94) 717 (94) 251 (94)

ADD 40 (77) 25 (83) 8 (57) 54 (66) 36 (72) 7 (50)

ADHD 74 (80) 51 (93) 17 (65) 135 (80) 96 (83) 18 (62)

Afasi 18 (58) 10 (33) 7 (50) 37 (62) 18 (72) 17 (53)

Autismspektrum 146 (78) 81 (82) 47 (73) 161 (66) 100 (72) 35 (55)

Bipolär 21 (87) 13 (100) 7 (78) 20 (69) 14 (64) 4 (100)

CP - - - 17 (42) 7 (47) 6 (32)

Depression 146 (84) 92 (84) 34 (77) 151 (72) 109 (77) 20 (59)

Dyskalkyli 20 (64) 12 (67) 7 (64) 38 (61) 26 (65) 6 (60)

Dyslexi 81 (73) 44 (77) 32 (73) 70 (71) 44 (75) 13 (52)

Epilepsi - - - 28 (49) 15 (52) 8 (38)

Hjärnskada, förvärvad - - - 40 (62) 25 (68) 12 (57)

Huvudvärk, migrän - - - 120 (80) 99 (82) 8 (73)

ME, trötthet - - - 114 (79) 89 (80) 14 (78)

MS - - - 187 (85) 140 (84) 36 (95)

Stroke 37 (66) 19 (73) 14 (56) 59 (68) 24 (69) 30 (65)

Språkstörning 16 (41) 9 (53) 4 (25) 6 (32) 1 (9) 2 (40)

Utvecklingsstörning 27 (33) 15 (37) 9 (26) 36 (30) 20 (32) 16 (31)

Ångest -  162 (73) 118 (76) 17 (50)
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Tabell 20: Antal användare och andel i procent av svenskar med och utan 
funktionsnedsättning, sorterade utifrån funktionsnedsättningar och svårigheter, 
som betalar räkningar via internet.

Betala räkningar

2017 2019

Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män

Svenskar utan 
funktionsnedsättning

- - - 984 (94) 717 (94) 251 (94)

Blind 22 (81) 7 (64) 11 (92) 14 (61) 3 (30) 7 (78)

Döv - - - 25 (83) 13 (100) 9 (64)

Dövblind - - - 18 (69) 9 (75) 7 (58)

Grav hörselnedsättning - - - 47 (76) 28 (78) 14 (78)

Grav synnedsättning 47 (85) 23 (88) 21 (81) 44 (79) 19 (76) 16 (76)

Kommunikationssvårigheter - - - 67 (59) 40 (62) 18 (50)

Koncentrationssvårigheter 147 (74) 92 (80) 40 (60) 227 (76) 176 (80) 28 (60)

Känslig för starka intryck 147 (81) 106 (85) 25 (64) 228 (74) 187 (80) 17 (51)

Lässvårigheter 72 (65) 43 (73) 24 (57) 66 (59) 46 (67) 14 (44)

Minnessvårigheter 107 (73) 63 (81) 32 (60) 193 (77) 151 (84) 26 (60)

Räknesvårigheter - - - 58 (60) 40 (70) 10 (36)

Rörelsehinder, finmotorik 61 (68) 37 (75) 18 (54) 150 (71) 94 (76) 42 (65)

Självförtroende/självkänsla, 
bristande

100 (79) 66 (79) 29 (81) 152 (76) 101 (78) 24 (67)

Skrivsvårigheter 64 (60) 36 (68) 24 (50) 71 (57) 41 (60) 21 (50)

Social rädsla 66 (85) 34 (85) 22 (79) 84 (71) 62 (76) 14 (61)

Svårt att behålla fokus 116 (75) 68 (79) 34 (68) 157 (75) 113 (77) 20 (61)

Svårt att förstå 45 (52) 25 (54) 16 (47) 38 (49) 23 (56) 9 (41)

Svårt att komma igång eller 
avsluta saker 

121 (73) 74 (79) 35 (64) 206 (74) 147 (79) 27 (56)

Svårt att lära mig nya saker 38 (53) 25 (62) 11 (42) 65 (56) 44 (60) 13 (54)

Svårt att sitta - - - 52 (79) 40 (85) 5 (56)

Talsvårigheter 27 (53) 12 (60) 12 (48) 45 (49) 22 (51) 19 (49)
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E-handel
Bland svenskar utan funktionsnedsättning e-handlar 84%. Bland 
svenskar med funktionsnedsättning är det 64% som e-handlar. 
Högst ligger Huvudvärk, migrän (79%), ME (76%) och MS (76%). 
Lägst andel som e-handlar hittar vi hos Utvecklingsstörning 
(19%), Epilepsi (39%) och Afasi (42%). Även personer med läs- och 
skrivsvårigheter och personer som har svårt att förstå redovisar 
låga andelar som e-handlar, tabell 21 och 22.

Det är betydligt vanligare att kvinnor med funktionsnedsättning 
e-handlar jämfört med män. Några sådana skillnader ser vi inte 
mellan kvinnor och män utan funktionsnedsättning. 

Jämfört med 2017 har andelen som e-handlar minskat i många 
av grupperna.

Använder E-handel

Utan funktions-
nedsättning

84%

Med funktions-
nedsättning

64%

Epilepsi

39%

Afasi

42%

Blind

48%
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Tabell 21: Antal användare och andel i procent av svenskar med och utan 
funktionsnedsättning, sorterade utifrån diagnoser, som e-handlar.

E-handla

2017 2019

Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män

Svenskar utan 
funktionsnedsättning

- - - 882 (84) 646 (85) 220 (82)

ADD 43 (88) 25 (93) 11 (79) 52 (63) 34 (68) 6 (43)

ADHD 80 (88) 51 (94) 19 (76) 125 (74) 86 (74) 18 (62)

Afasi 14 (48) 7 (47) 6 (46) 25 (42) 13 (52) 11 (34)

Autismspektrum 152 (83) 82 (86) 49 (78) 163 (67) 101 (73) 32 (50)

Bipolär 21 (84) 12 (92) 7 (70) 17 (59) 11 (50) 4 (100)

CP - - - 20 (50) 9 (60) 8 (42)

Depression 137 (79) 88 (82) 30 (68) 139 (66) 95 (67) 21 (62)

Dyskalkyli 24 (80) 16 (94) 8 (73) 39 (63) 25 (62) 6 (60)

Dyslexi 85 (77) 46 (81) 31 (70) 59 (60) 34 (58) 12 (48)

Epilepsi - - - 22 (39) 14 (48) 5 (24)

Hjärnskada, förvärvad - - - 34 (53) 24 (65) 8 (38)

Huvudvärk, migrän - - - 118 (79) 96 (79) 8 (73)

ME, trötthet - - - 109 (76) 85 (77) 12 (67)

MS - - - 167 (76) 126 (76) 33 (87)

Stroke 31 (56) 15 (58) 11 (46) 44 (51) 19 (54) 21 (46)

Språkstörning 21 (54) 12 (71) 5 (31) 9 (47) 4 (36) 2 (40)

Utvecklingsstörning 28 (34) 15 (37) 9 (26) 22 (19) 11 (18) 10 (20)

Ångest - - - 164 (74) 116 (75) 19 (56)
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Tabell 22: Antal användare och andel i procent av svenskar med och utan 
funktionsnedsättning, sorterade utifrån funktionsnedsättningar och svårigheter, 
som e-handlar.

E-handla

2017 2019

Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män

Svenskar utan 
funktionsnedsättning

- - - 882 (84) 646 (85) 220 (82)

Blind 23 (79) 9 (75) 9 (75) 11 (48) 1 (10) 6 (67)

Döv - - - 21 (70) 10 (77) 8 (57)

Dövblind - - - 13 (50) 6 (50) 5 (42)

Grav hörselnedsättning . - - 36 (58) 24 (67) 9 (50)

Grav synnedsättning 46 (84) 22 (85) 21 (81) 36 (64) 14 (56) 15 (71)

Kommunikationssvårigheter - - - 57 (50) 36 (56) 14 (39)

Koncentrationssvårigheter 143 (74) 93 (83) 37 (59) 208 (70) 160 (73) 24 (51)

Känslig för starka intryck 150 (85) 106 (87) 29 (76) 225 (73) 181 (77) 19 (58)

Lässvårigheter 67 (60) 41 (69) 22 (51) 55 (49) 37 (54) 12 (37)

Minnessvårigheter 97 (67) 62 (80) 23 (43) 179 (72) 144 (80) 20 (46)

Räknesvårigheter - - - 53 (55) 36 (63) 9 (32)

Rörelsehinder, finmotorik 59 (68) 35 (73) 17 (53) 132 (63) 85 (69) 35 (54)

Självförtroende/självkänsla, 
bristande

96 (77) 64 (78) 26 (72) 142 (71) 90 (69) 24 (67)

Skrivsvårigheter 63 (59) 37 (71) 22 (45) 55 (44) 31 (46) 15 (36)

Social rädsla 61 (81) 30 (77) 22 (85) 85 (72) 63 (77) 12 (52)

Svårt att behålla fokus 116 (77) 73 (88) 28 (58) 144 (69) 102 (69) 20 (61)

Svårt att förstå 41 (47) 26 (55) 11 (33) 32 (42) 19 (46) 7 (32)

Svårt att komma igång eller 
avsluta saker 

125 (78) 76 (83) 35 (66) 199 (72) 140 (75) 25 (52)

Svårt att lära mig nya saker 35 (51) 26 (65) 8 (33) 60 (52) 45 (62) 5 (21)

Svårt att sitta - - - 49 (74) 37 (79) 5 (56)

Talsvårigheter 18 (36) 8 (40) 8 (32) 35 (38) 16 (37) 15 (38)
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Tillgång till utrustning

Smart telefon
Bland svenskar utan funktionsnedsättning har 95% en smart 
telefon. Bland svenskar med funktionsnedsättning är det 87% som 
har en smart telefon (Tabell 23). 

Det är en stor skillnad bland yngre. För personer upp till 24 år 
har 100% av personerna utan funktionsnedsättning tillgång till 
en smart telefon jämfört med 79% med funktionsnedsättning. 
Skillnaderna blir något mindre i andra ålderskategorier men 
skillnaden gentemot personer utan funktionsnedsättning finns i 
alla åldersgrupper.

Här finns en betydande skillnad mellan kvinnor och män med 
funktionsnedsättning där män i lägre utsträckning har tillgång till 
en smart telefon. Det går inte att se samma stora skillnad mellan 
kvinnor och män utan funktionsnedsättning.

Dator

Bland svenskar utan funktionsnedsättning har 94% tillgång till en 
dator. Bland svenskar med funktionsnedsättning är det 90% som 
har tillgång till en dator (Tabell 23).

Vad gäller tillgång till utrustning finner vi de minsta skillnaderna 
när det gäller tillgång till dator i hemmet. Det finns en skillnad 
som visar att personer utan funktionsnedsättning i något 
högre grad har tillgång till dator jämfört med de som har en 
funktionsnedsättning. I de flesta fall rör det sig om små skillnader.

Sammanfattning

• Personer med funktionsnedsättning har mindre tillgång 
till smart telefon, dator och surfplatta jämfört med 
personer utan funktionsnedsättning.

• Yngre personer med funktionsnedsättning har 
betydligt lägre tillgång till en smart telefon jämfört med 
yngre personer utan funktionsnedsättning.

• Äldre personer med funktionsnedsättning har i högre 
utsträckning tillgång till surfplatta jämfört med äldre 
personer utan funktionsnedsättning.
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Surfplatta
Bland svenskar utan funktionsnedsättning har 71% tillgång till en 
surfplatta. Bland svenskar med funktionsnedsättning är det 61% 
som har tillgång till en surfplatta (Tabell 23).

Äldre personer med funktionsnedsättning har högre tillgång till 
surfplatta jämfört med äldre personer utan funktionsnedsättning.

Tabell 23 Jämförelse mellan svenskar med funktionsnedsättningar och svenska 
befolkningen, fördelade på ålderskategorier och hur de svarat på frågor om 
vilken utrustning de har tillgång till.

Resultat

Svenskar med 
funktionsnedsättning, 

antal (%)

Svenskar utan 
funktionsnedsättning, 

antal (%)

Kategori Smart 
telefon Dator Surf-

platta
Smart 
telefon Dator Surf-

platta

Samtliga
1110 
(87)

1134 
(90)

763 
(61)

1009 
(95)

999 
(94)

751  
(71)

Upp till 24 år
68  
(79)

78  
(92)

64  
(75)

15 
(100)

15 
(100)

7  
(48)

25–34 år
158 
(94)

152 
(90)

104 
(62)

82  
(99)

79  
(95)

55  
(66)

35–44 år
165 
(90)

165  
(91)

113  
(62)

104 
(98)

98  
(92)

93  
(89)

45–54 år
256 
(90)

255 
(89)

164 
(57)

242 
(99)

232 
(95)

188 
(77)

55–64 år
223 
(85)

230 
(89)

158  
(61)

311  
(97)

308 
(95)

228 
(70)

65–75 år
116  
(81)

132 
(92)

92  
(63)

206 
(90)

214 
(93)

155 
(67)

76 år eller 
äldre

38  
(83)

43  
(96)

23  
(52)

41  
(77)

47  
(87)

21  
(39)

Kvinnor
720 
(90)

726 
(91)

493 
(62)

741 
(96)

722 
(93)

552 
(71)

Män
305 
(82)

325 
(88)

226 
(61)

259 
(93)

269 
(96)

192 
(69)
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Avslutande ord

Varför gör vi den här undersökningen?
Det finns sedan länge etablerade undersökningar om hur den 
svenska befolkningen använder internet. Både Internetstiftelsen 
och Statistiska Centralbyrån genomför sådana undersökningar 
och det går att följa utvecklingen i princip från när vi svenskar 
började använda internet. I dessa undersökningar syns inte 
personer med funktionsnedsättningar. Det beror på den metodik 
som används. Genom representativa urval går det täcka upp 
så att befolkningens spridning i ålder, kön, utbildning och 
annat blir representerat på ett rättvist sätt. Av flera skäl kan 
vi inte få tag i personer med funktionsnedsättning på samma 
sätt. Personer med funktionsnedsättning är dessutom ingen 
homogen grupp. För att kunna få en bild av skillnaderna har 
vi i vårt material tagit med över 40 grupper. Vi har då kunnat 
visa att det är stora skillnader mellan grupper men också inom 
grupper. Det gör att när någon säger att ”bland personer med 
funktionsnedsättning så är det X% som…” då presenterar de 
egentligen ett genomsnitt, där variationerna mellan grupper kan 
vara mycket stora.

Då och då har de etablerade undersökningarna försökt att 
inom ramen för den metodik som används ändå säga något om 
internetanvändningen bland personer med funktionsnedsättning. 
När medlemmarna i Begripsam började granska dessa 
undersökningar kände vi inte riktigt igen oss. Vi tyckte att 
undersökningarna tonade ner och kanske underskattade de 
svårigheter som kan finnas i att ha en funktionsnedsättning och 
använda internet. Vi utvecklade då en metodik som vi kallar 
”skuggundersökningar”. Vi undersöker då samma sak som 
andra undersökningar gör, men med en metodik där vi mer 
träffsäkert kan få tag i just personer med funktionsnedsättning. 
I statisktermer betyder det att vi undersöker det som kallas “rare 
populations” eller små grupper i samhället. Det finns ingen exakt 
gräns för när en befolkningsgrupp blir ”rare” men flera statistiker 
lägger den gränsen vid 10% av hela befolkningen. Några av de 
grupper vi har med i den här undersökningen ligger på under 1% 
medan andra är större. 

Vår undersökning ska därmed ses som ett komplement till de 
undersökningar som fokuserar på hela befolkningens användning 
av internet. Några liknande kvantitativa undersökningar har inte 

Avslutande ord
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gjorts tidigare. Vi publicerade vår första undersökning med data 
från 2017 och i denna rapport presenteras data från 2019. Vi 
hoppas kunna genomföra dessa undersökningar vartannat år 
även framöver och därmed etablera en mätserie som gör det 
möjligt att följa utvecklingen över tid och för de olika grupperna.

Vi kan se att det finns ett digitalt utanförskap men sambanden 
är komplexa och för att samhället ska kunna vidta rätt åtgärder 
måste vi kunna mäta förändringar över tid. Den mätserie vi nu 
har etablerat ger ett underlag för att med större precision rikta 
åtgärder och styra resurser till de grupper och de individer där 
det digitala utanförskapet är störst. 

Vi tror också att vi med det metodutvecklingsarbete vi 
genomfört så kan vi bidra till en generell diskussion om 
hur personer med funktionsnedsättning ska synliggöras i 
samhällets statistik. För det är troligen så att om personer med 
funktionsnedsättning är osynliga i statistiken över internet så är 
de osynliga också i annan statistik.
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