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Kan man stå utanför 
digitaliseringen?





Och hur funkar det då?
Vilka är de digitala 
klyftorna?



Myt:
Det är bara äldre som 
står utanför det digitala 
samhället



Hur stor är 
den digitala 

klyftan?

Utan funktionsnedsättning
Med funktionsnedsättning



Svenskarna med funktionsnedsättning och 
internet
• Skuggundersökning till Svenskarna och internet
• Undersökningar 2017, 2019 och nu planerar vi för 2021
• 2019: Kontrollgrupp med personer som inte har funktionsnedsättning
• 2019: En huvudrapport och cirka 90 delrapporter
• Världens största undersökning som funktionsnedsättning och internet
• Data: http://internet.begripsam.se

http://internet.begripsam.se/


Undersökningens delområden

Är internet svårt?

Användning av internet

Smarta telefoner

Datorer

SurfplattorDelaktighet



I varje granskad grupp finns ett utanförskap



Några exempel



100% 79%

Ungdomar upp till 24 år som har en smart telefon

Utan 
funktionsnedsättning

Med 
funktionsnedsättning



6% 33%

Har inte Mobilt BankID eller annan form av e-leg

Utan funktionsnedsättning
I huvudsak äldre personer

Med funktionsnedsättning
Fördelade på alla åldrar



82% 62%

Känner sig fullt delaktiga i det digitala samhället

Utan funktionsnedsättning Med funktionsnedsättning

30%

Blind

72%

ADHD

33%

Utvecklingsstörning



94% 73%

Betalar räkningar via internet

Utan funktionsnedsättning Med funktionsnedsättning

42%

CP

32%

Språkstörning
42%

Utvecklingsstörning



Konsekvenser



Att inte kunna identifiera sig digitalt

• Du kan inte boka covid-test
• Du kan inte avstå fysiska besök i vården, trots att du kanske tillhör en 

av riskgrupperna som skulle få extra skydd
• Du kan inte betala räkningar via internet



Otillgängliga digitala lärmiljöer

• Trolig global katastrof för elever med funktionsnedsättning
• Troligen mätbara försämrade livsinkomster och livsmiljöer
• Risk att ännu fler elever med funktionsnedsättning inte klarar 

studiemålen eller får sämre studieresultat än vad deras intellektuella 
nivå motiverar



Otillgänglig e-handel

• Även om du vill e-handla så måste du fortsätta handla i butik eller 
förlita dig på hjälp från andra.
• Allt färre butiker accepterar kontanter
• Viktiga samhälleliga stödstrukturer utgår från att det går att använda 

kontanter



Missade möjligheter

• Stora samhällsvinster av att ge hemlösa personer tillgång till smart 
teknik
• Stora samhällsvinster av att förse personer med digitala och tekniska 

hjälpmedel



Svaga stödstrukturer

• Många har mycket låga inkomster – har inte råd med de 
grundläggande kostnaderna för att köpa apparater och uppkoppling
• Försörjningsstöd och andra sociala stödsystem utgår från ett samhälle 

som inte är digitalt.
• Bristande eller ingen support för den som har särskilda 

förutsättningar att använda teknik
• Bristande stöd för att personer med funktionsnedsättning 

kontinuerligt ska kunna öka sin digitala skicklighet



Det finns ännu inget 
som talar för att 
digitaliseringen jämnar 
ut skillnader



Vem har störst svårigheter?

Intellektuell förmåga

Språk; läsa, skriva, räkna

Syn Hörsel

Finmotorik

Koncentration Psykisk ohälsa



Vem har störst svårigheter?

Särskolan

Män med funktionsnedsättning

Står utanför arbetslivetKort utbildning

Särskilda boenden

Äldre med funktionsnedsättning

Dagliga verksamheter



http://internet.begripsam.se

http://internet.begripsam.se/




Tack!

stefan.johansson@begripsam.se


