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Om rapporten och undersökningen 
Detta är en delrapport i undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet. 

Undersökningen har genomförts av Begripsam med vetenskapligt stöd från KTH. Den har finansierats 

av Post- och telestyrelsen, Konsumentverket och med egna medel från Begripsam samt stort ideellt 

engagemang från kontaktpersoner i föreningar och organisationer som hjälp oss med att förmedla 

information om undersökningen. Frågor och svarsalternativ har utarbetats av medlemmar i 

föreningen Begripsam.  

Undersökningen kompletterar den officiella statistiken om vad svenskar gör på internet och hur de 

tycker smarta telefoner, datorer och surfplattor fungerar. De personer som deltagit i undersökningen 

har olika diagnoser, funktionsnedsättningar och svårigheter.  

Mer information om undersökningen hittar du på www.begripsam.se 
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Diagnoser och svårigheter 

Vilken eller vilka av dessa diagnoser, funktionsnedsättningar eller 

svårigheter har du? 

 

  Procent  Antal  

ADD  14.5%  9  

ADHD  11.3%  7  

Afasi  1.6%  1  

Autismspektrum (Autism, Asperger)  38.7%  24  

Bipolär  3.2%  2  

Blind  1.6%  1  

CP  3.2%  2  

Depression, ångest  35.5%  22  

Dyslexi  21.0%  13  

Dyskalkyli  8.1%  5  

Döv  3.2%  2  

Dövblind  1.6%  1  
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Epilepsi  6.5%  4  

Gravt synskadad  1.6%  1  

Koncentrationssvårigheter  37.1%  23  

Känslig för starka intryck (flimmer, ljus, ljud)  29.0%  18  

Lässvårigheter  21.0%  13  

Minnessvårigheter  19.4%  12  

Rörelsehinder, finmotorik  3.2%  2  

Stroke  6.5%  4  

Självförtroende/självkänsla, bristande  27.4%  17  

Skrivsvårigheter  19.4%  12  

Social rädsla  14.5%  9  

Språkstörning  3.2%  2  

Svårt att fokusera  24.2%  15  

Svårt att förstå  12.9%  8  

Svårt att lära mig nya saker  8.1%  5  

Svårt att komma igång eller avsluta saker  29.0%  18  

Talsvårigheter  6.5%  4  

Utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning  12.9%  8  

Annan, beskriv vad  14.5%  9  

Annan, beskriv vad 

Begåvningshandikapp.  

DCD   

Förvärvad hjärnskada.  

Organiska psykoser  

Traffikolycka Bran. Det är inte svårt för mig  

Tvångssyndrom  

borderline personality disorder diagnos  

dystymi  

förlamad i underkroppen  
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Internet 

Använder du internet? 

  Procent  Antal  

Ja  96.8%  60  

Nej  3.2%  2  

Tycker du att det är svårt att använda internet och i så fall varför? 

  Procent  Antal  

Jag tycker inte det är svårt att använda internet  61.1%  33  

Det är svårt att söka information  9.3%  5  

Det är svårt att navigera, att hitta till rätt ställe  16.7%  9  

Det är svårt att använda tjänster (till exempel fylla i blanketter, köpa och beställa 

saker)  

18.5%  10  

Det är svårt att förstå innehåll  18.5%  10  

Det är svårt med lösenord  22.2%  12  

Det är svårt för att design och utformning är störande  9.3%  5  

Det är svårt för att det inte fungerar med mina hjälpmedel  5.6%  3  

Det är svårt men jag kan inte beskriva varför  9.3%  5  

Vet inte  3.7%  2  

Annat, beskriv vad  11.1%  6  

Annat, beskriv vad 

Blinkande/rörlig reklam är extremt störande.  

Bristande tillgång  

Det kan vara svårt att tolka information som är allt för byråkratiskt eller fackspråkligt formulerad.  

Det är inte svårt använda internet  

problem med capcha kod för att verifiera att jag inte är en robot. Funkar inte med ljudfil heller   

svåt skriva text, har tjocka fingrar  

Varför använder du inte internet? 

  Procent  Antal  

Jag har ingen dator, telefon eller surfplatta  50.0%  1  

Det är för dyrt  50.0%  1  
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Om du tycker att internet är svårt: Beskriv gärna mer i detalj varför 

internet är svårt. 

Det kan vara att det inte finns någon uppkoppling och att det är en massa siffror överallt framförallt 

när/om man ska betala räkningar.   

Det är inte alltid så lätt att förstå textens innehåll när man söker information på internet.  Vissa sidor 

kan man ej lyssna på och då gör det det svårt att förstå om man ska läsa själv då läsningen är 

begränsad.   

Det är inte svårt att använda internet  

Det är svårt till exempel i myndighetskontakter och när man ska hålla reda på olika snarlika termer 

(ett exempel är Sjukpenning/Sjukersättning som ju är två helt olika saker men lätta att förväxla). Det 

kan vara svårt att reda ut vilken blankett eller vilket formulär som är rätt att använda i vilken situation 

osv.  

Formulär och webbutiker är inte standardiserade, vilket gör att jag måste lista ut varje gång hur jag 

ska göra. Det tar jättemycket tid och energi, och ofta hinner jag få timeout innan jag hinner slutföra ett 

formulär/köp/liknande så att jag måste börja om från början igen.  

Glömmer alltid lösenord  

Jag tycker det är distraherande med reklam som antingen blinkar eller rör på sig.  Information som 

som innehåller avancerade ord och uttryck som man inte förstår.   

Svår hitta bra sidor som man söka på om inte kan stava rätt då   

Svårt med alla koder  

Tappat lösenordslappen från mitt e-legetimation   

måste ha teckenspråk som första modersmål Då lättare den.  

Brukar du be någon om hjälp med att göra saker på internet? 

  Procent  Antal  

Ja  30.0%  18  

Nej  68.3%  41  

Vet inte  1.7%  1  

Använder du Facebook? 

  Procent  Antal  

Ja  86.7%  52  

Nej  13.3%  8  
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Har du en blogg? 

  Procent  Antal  

Ja  11.7%  7  

Nej  85.0%  51  

Vet inte  3.3%  2  

Hur ofta använder du internet för att spela spel? 

  Procent  Antal  

Aldrig  36.7%  22  

Någon gång  25.0%  15  

Varje månad  3.3%  2  

Varje vecka  10.0%  6  

Dagligen  11.7%  7  

Flera gånger dagligen  13.3%  8  

Hur ofta använder du internet för att titta på tv-program? 

  Procent  Antal  

Aldrig  16.7%  10  

Någon gång  41.7%  25  

Varje månad  1.7%  1  

Varje vecka  16.7%  10  

Dagligen  18.3%  11  

Flera gånger dagligen  5.0%  3  

Hur ofta använder du internet för att lyssna på talböcker eller 

ljudböcker? 

  Procent  Antal  

Aldrig  60.0%  36  

Någon gång  18.3%  11  

Varje månad  3.3%  2  

Varje vecka  8.3%  5  

Dagligen  6.7%  4  

Flera gånger dagligen  3.3%  2  
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Hur ofta använder du internet för att läsa en dagstidning? 

  Procent  Antal  

Aldrig  13.3%  8  

Någon gång  25.0%  15  

Varje månad  6.7%  4  

Varje vecka  15.0%  9  

Dagligen  35.0%  21  

Flera gånger dagligen  5.0%  3  
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Hur ofta använder du internet för att köpa biljetter till resor? 

  Procent  Antal  

Aldrig  27.1%  16  

Någon gång  59.3%  35  

Varje månad  11.9%  7  

Vet inte  1.7%  1  

Oavsett hur ofta du köper biljetter, vad tycker du bäst stämmer in 

på dig: 

  Procent  Antal  

Jag försöker köpa alla mina biljetter via internet  72.7%  40  

Jag undviker om möjligt att köpa biljetter via internet  27.3%  15  

Hur ofta använder du internet för att boka tider inom vården? 

  Procent  Antal  

Aldrig  52.5%  31  

Någon gång  39.0%  23  

Varje månad  6.8%  4  

Vet inte  1.7%  1  

Oavsett hur ofta du bokar tider inom vården, vad tycker du bäst 

stämmer in på dig: 

  Procent  Antal  

Jag försöker boka alla tider till vården via internet  42.1%  24  

Jag undviker om möjligt att boka tider inom vården via internet  57.9%  33  

Använder du en e-legitimation? 

  Procent  Antal  

Ja  65.0%  39  

Nej  26.7%  16  

Vet inte  8.3%  5  
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Om du använder en e-legitimation; Hur tycker du det är att 

använda en e-legitimation? 

  Procent  Antal  

Lätt  60.9%  28  

Varken lätt eller svårt  30.4%  14  

Svårt  8.7%  4  

Använder du Mobilt BankID? 

  Procent  Antal  

Ja  72.9%  43  

Nej  25.4%  15  

Vet inte  1.7%  1  

Om du använder ett mobilt BankID; Hur tycker du det är att 

använda Mobilt BankID? 

  Procent  Antal  

Lätt  76.6%  36  

Varken lätt eller svårt  14.9%  7  

Svårt  8.5%  4  

Använder du internet för att betala räkningar? 

  Procent  Antal  

Ja  85.0%  51  

Nej  11.7%  7  

Vet inte  3.3%  2  

Om du betalar räkningar via internet; Hur tycker du det är att 

betala räkningar via internet? 

  Procent  Antal  

Lätt  58.5%  31  

Varken lätt eller svårt  26.4%  14  

Svårt  15.1%  8  
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Har du använt internet för så kallad e-handel? 

  Procent  Antal  

Ja  81.7%  49  

Nej  16.7%  10  

Vet inte  1.7%  1  

Om du har e-handlat; Hur tycker du det är att handla via internet? 

  Procent  Antal  

Lätt  49.0%  25  

Varken lätt eller svårt  35.3%  18  

Svårt  15.7%  8  

Är du oroad för att bli lurad när du använder internet? 

  Procent  Antal  

Det oroar mig inte  13.3%  8  

Det oroar mig ibland  65.0%  39  

Det oroar mig alltid  21.7%  13  

Om det händer att du blir oroad får du gärna beskriva mer kring 

vilken situation du blir oroad 

ATT BLIR HAKAD   

Att jag blir hackad. Att jag får en virus.  

Att jag ska bli lurad på pengar och inte få mina varor   

Behöver bekräfta.  

Bli kapad på nätet  

Bli lurad  

Blir oroad när man ska betala att man gör fel och det blir betalt för mycket och att man inte får det 

man har beställt.   Blir oroad att något tagit ens identitet och skapat ett konto på sociala medier och 

skriver elaka saker till person som man känner och dem sedan blir arga och så är det inte jag utan 

någon annan som skrivit det i mitt namn.   

Butiker som jag inte har handlat i förut som ingen vän har erfarenhet av. Om det är dyra grejer är jag 

orolig för att de ska komma bort på vägen. Jag föredrar att betala genom att logga in på min bank 

från köpsidan, framför att lämna kortuppgifter. Det känns säkrare. Jag vet inte helt säkert om det 

verkligen är säkrare.  

Det finns alltid ett moment av osäkerhet när man provar att handla ifrån ett nytt ställe. Man kan ju 
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alltid försöka göra lite bakgrundskoll så att företaget verkar seriöst, men det går ju aldrig att gardera 

sig till 100%  

I med att jag har svårt tyda det köpeavtal då  

Jag använder yahoo.se Deras -kanske min- adress är ute på nätet. Jag har inte orkatt byta i alla fall.  

Jag blev lurad microsoft London som visade sig vara från Indien. Jag betalade och blev av med 

pengar. Polisanmälde dom och fick tillbaka pengarna!  

Jag blir oroad ibland för vilka uppgifter jag egentligen lämnar ut.   

Man blir ganska rädd ibland  

När jag använder mitt kreditkort.  

När jag ska betala med kort samt varje gång jag nämner hela mitt personnummer i en beställning   

Om jag skriver fel!  

Om man sitter på en främmande dator som inte har säkherhetspaket  

Om man ska handla saker från utländska sidor.  

Överlag oroar jag mig för att min dator ska bli kapad. Eller att man ska komma åt lösenord eller koder 

till inloggning o d. När jag laddar ner gratisprogram att de ska innehålla spionprogram. Att jag ska få 

något ransom-ware eller annat virus, trojaner.  
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Känner du dig delaktig i det digitala samhället? 

  Procent  Antal  

Ja  58.3%  35  

Till viss del  36.7%  22  

Nej  3.3%  2  

Vet inte  1.7%  1  

Beskriv gärna dina tankar kring din delaktighet i det digitala 

samhället! 

Brukar inte vara med så mycket   

Det blir för mycket ofta   

Det är väldigt bra med digitala alternativ på många områden - bankärenden, myndighetskontakter 

och enklare ärenden inom vården (som receptförnyelser och liknande), men jag upplever att det på 

många håll finns en övertro på hur mycket den typen av tjänster ska kunna ersätta möjligheten att få 

träffa någon öga mot öga (eller åtminstone få prata med någon på telefon) som kan svara på frågor 

och hjälpa till när något är oklart. Det är som när man sitter i telefonkö för att prata med någon på 

försäkringskassan och det med jämna mellanrum bryter in en röst och säger att "du vet väl om att du 

kan göra många ärenden på vår webb-plats istället?" och man tänker i sitt stilla sinne att "Ja, jag har 

förstått det nu efter att få höra dig upprepa det 20 gånger medan jag suttit i telefonkö i 45 min, men 

tror du verkligen att jag suttit kvar här i kön och väntat om det var aktuellt i mitt fall?"  

För mig med sociala problem p.g.a. funktionsnedsättning är det lättare att känna sig delaktig digitalt 

än IRL.  

För mycket information  

Hade varit   mer aktiv om det funkat smidigare och snabbare med mina hjälpmedel.  

Jag använder mig av det digitala samhällets tjänster, men de är långt ifrån alltid bra. Det kan vara för 

stelbenta formulär som inte täcker mitt behov, det kan vara brist på möjlighet att kontakta via e-post 

m.m.  

Jag kan inte ta del av vissa sidor för att de är svåra att hitta på, eller att de blinkar och låter.  

Jag sök *odd *ra e-post  

Jag tycker att samhället blir mer och mer odemokratiskt pga internet.  

Jag vet inte hur jag skulle klara mig utan internet. Det funkar både en praktisk och en social funktion 

för mig.   

Kan följa nyheter, kommentera o uttrycka mig kortfattat i blogginlägg  

Man bör kunna lyssna på alla sidor på internet så att alla känner sig mer delaktiga och kan vara med. 

Tex att man ska kunna lyssna på inlägg som är upplagda på Facebook.   
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Matrix!  

Min delaktighet är när jag t.ex. surfar eller spelar spel.  

Modernt och skapar ett bredare utbud av saker.   

Som döv är det mycket lättare att använda digitala samhället istället för att använda telefon till ex 

boka tid hos vård o.a.   

Svårt att göra ekonomiska saker, vilka görs av min make.  

Till allmänna saker som söka efter information, köpa varor, skicka e-post och ta del av medier är jag 

överlag positiv. Dock tycker jag inte om att lämna ut mig på sociala medier, något som blivit mer eller 

mindre obligatoriskt om man &quot;vill vara någon&quot; eller synas för arbetsgivare, etc. Det finns 

också för många svagheter med det digitala samhället rent säkerhetsmässigt som kan skada den 

personliga integriteten (socialt, ekonomiskt, osv.).  

Vore enkla om kunde ha mer val och ändra text storlek och sånt på sidor då   

diskussionsforum, quora.com är en fantastisk resurs  

påverka teckenspråk varje webbsida o allt behöver information då måste teckenspråk  
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Smart telefon 

Har du tillgång till en smart telefon? 

  Procent  Antal  

Ja  89.8%  53  

Nej  10.2%  6  

Hur kunnig är du på att använda en smart telefon? 

  Procent  Antal  

Jag har tillräckliga kunskaper för att använda en smart telefon  59.3%  35  

Jag kan använda en smart telefon men skulle behöva mer kunskaper eller 

hjälpmedel  

27.1%  16  

Jag kan inte tillräckligt om smart telefoner för det jag vill använda smart 

telefoner till  

5.1%  3  

Jag kan inte alls använda en smart telefon  5.1%  3  

Vet inte  3.4%  2  

Hur tycker du det är att använda en smart telefon? 

  Procent  Antal  

Lätt  45.3%  24  

Varken lätt eller svår  50.9%  27  

Svårt  3.8%  2  

Har du några hjälpmedel till din smarta telefon? 

  Procent  Antal  

Ja  32.1%  17  

Ja, men jag behöver fler hjälpmedel  13.2%  7  

Nej  43.4%  23  

Nej, men jag skulle behöva hjälpmedel  5.7%  3  

Vet inte  5.7%  3  

Beskriv gärna de hjälpmedel du har i din smarta telefon 

Blåljusfilter, anteckningar, komihåglistor, larm och påminnelser, messenger för kontakt med 

närstående om jag hamnar i en situation då jag känner mig osäker eller behöver hjälp, pusselspel 
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som hjälp för att kunna koncentrera mig vid t.ex. föreläsningar, migränapp för att hålla koll på 

migränen, Resledaren, kartor för att inte gå vilse, Legimus för ljudböcker, kamera för att fota 

information jag behöver komma ihåg.  

Den blinkar när jag får samtal och sms  

Den ända jag använder just nu sedan jag fick en ny telefon är just nu kalender.  

Det är lätt att använda smarta lelefon.  

Färge bytte. Förstorning. Tangentbord.  

Google kalender, budget app, bank id  

Inspelning av samtal, så kan jag lyssna på telefonsamtal där man exempelvis får en 

adress/vägbeskrivning. Som en påminnelse om det vi pratade om   

Jag har, exempelvis, ett par mindfulnes-appar som hjälper mig att slappna av och fokusera. Jag har 

även en app med olika varianter av så kallat White Noice som hjälper mig att skärma av mig från 

omgivningen när jag behöver koncentrera mig.  

Kalender med planeringsstöd  Kontaktlista med bilder på de viktigaste kontakterna  Appar för olika 

typer av tidsvisualisering  

Mikrofon  

Stavnings program tids styrning  samman koppling mellan olika resplaner   

Time stock,  kalender och påminnelse   

Vibration till väckarklocka  Blink ljus när besked komma Indspela tal till text   

ZOOM AV APP  

iPhone: läser upp mrkerad text. Men fungerar inte på alla sidor som man besöker.   

voice-over, blindsquare,be my Eyes, taptapsee,runkeeper med pulsband, textgraber   
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Dator 

Har du tillgång till en dator i ditt hem? 

  Procent  Antal  

Ja  96.6%  56  

Nej  3.4%  2  

Hur kunnig är du på att använda en dator? 

  Procent  Antal  

Jag har tillräckliga kunskaper för att använda en dator  65.0%  39  

Jag kan använda dator men skulle behöva mer kunskaper eller hjälpmedel  33.3%  20  

Jag kan inte tillräckligt om datorn för det jag vill använda datorn till  1.7%  1  

Hur tycker du det är att använda dator? 

  Procent  Antal  

Lätt  52.7%  29  

Varken lätt eller svår  43.6%  24  

Svårt  3.6%  2  

Har du några hjälpmedel till din dator? 

  Procent  Antal  

Ja  18.2%  10  

Ja, men jag behöver fler hjälpmedel  10.9%  6  

Nej  54.5%  30  

Nej, men jag skulle behöva hjälpmedel  12.7%  7  

Vet inte  3.6%  2  

Markera gärna vilka hjälpmedel du använder i din dator! 

  Procent  Antal  

Diktering/röststyrning  13.6%  3  

Förstoring  18.2%  4  

Rättstavning  54.5%  12  

Punktskriftsdisplay  4.5%  1  

Speciell mus  4.5%  1  



                                                                                                   
  

   19   
    
  

Speciellt tangentbord  9.1%  2  

Talsyntes/uppläsningsprogram  31.8%  7  

Textremsa i filmer  13.6%  3  

Tal till text  13.6%  3  

Annat - beskriv vilket  22.7%  5  

Annat - beskriv vilket 

Har inga  

Skulle behöva: Blåljusfilter  

Stava Rex rättstavningsprogram   

skulle behöva hjälpmedel   

slulle behöva ett tryckhjälpmedel  
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Surfplatta 

Har du tillgång till en surfplatta? 

  Procent  Antal  

Ja  49.2%  29  

Nej  50.8%  30  

Hur kunnig är du på att använda en surfplatta? 

  Procent  Antal  

Jag har tillräckliga kunskaper för att använda en surfplatta  53.8%  28  

Jag kan använda surfplatta men skulle behöva mer kunskaper eller hjälpmedel  13.5%  7  

Jag kan inte tillräckligt om surfplattan för det jag vill använda surfplattan till  11.5%  6  

Jag kan inte alls använda surfplatta  11.5%  6  

Vet inte  9.6%  5  

Hur tycker du det är att använda en surfplatta? 

  Procent  Antal  

Lätt  39.3%  11  

Varken lätt eller svår  46.4%  13  

Svårt  7.1%  2  

Vet inte  7.1%  2  

Har du några hjälpmedel till din surfplatta? 

  Procent  Antal  

Ja  14.8%  4  

Ja, men jag behöver fler hjälpmedel  7.4%  2  

Nej  70.4%  19  

Nej, men jag skulle behöva hjälpmedel  3.7%  1  

Vet inte  3.7%  1  

Beskriv gärna de hjälpmedel du har i din surfplatta 

 Jag prata in   

Bildtelefoni - ringa till tolkförmedling    

Det är min sambos platta, så jag vet inte riktigt vad som finns på den.  
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hjälpmedelsappar  

iPad: uppläsnings program.  Legimus  SAOL- svenska akademins ordlista   

Bakgrundsuppgifter 

Vilket år är du född? 

Antal  Årtal  

4  1991  

3  1955  

3  1959  

3  1964  

3  1972  

3  1979  

3  1983  

3  1990  

2  1961  

2  1965  

2  1970  

2  1971  

2  1980  

2  1985  

2  1988  

1  1947  

1  1953  

1  1954  

1  1956  

1  1958  

1  1960  

1  1962  

1  1966  

1  1967  

1  1968  

1  1969  

1  1975  

1  1976  

1  1978  

1  1981  

1  1984  

1  1992  
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1  1993  

1  1996  

1  1997  

1  1998  

Vilken är din könstillhörighet? 

  Procent  Antal  

Man  50.0%  30  

Kvinna  45.0%  27  

Annan  3.3%  2  

Jag vill inte svara på den frågan  1.7%  1  

I vilket län bor du? 

  Procent  Antal  

Stockholms län  43.5%  27  

Uppsala län  3.2%  2  

Kronobergs län  3.2%  2  

Kalmar län  1.6%  1  

Gotlands län  1.6%  1  

Blekinge län  4.8%  3  

Skåne län  16.1%  10  

Västra Götalands län  6.5%  4  

Värmlands län  9.7%  6  

Dalarnas län  1.6%  1  

Gävleborgs län  3.2%  2  

Västernorrlands län  3.2%  2  

Västerbottens län  1.6%  1  

I vilken typ av ort bor du? 

  Procent  Antal  

Stad  67.7%  42  

Mindre samhälle  29.0%  18  

Landsbygd  3.2%  2  
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I vilken typ av boende bor du? 

  Procent  Antal  

Hyreslägenhet, vanlig  50.0%  31  

Bostadrättslägenhet  25.8%  16  

Villa  16.1%  10  

Gruppboende  3.2%  2  

Servicelägenhet  1.6%  1  

Annat stödboende  1.6%  1  

Annat, beskriv vilket  1.6%  1  

Annat, beskriv vilket 

Inneboende  

Bor du tillsammans med någon som har en funktionsnedsättning? 

  Procent  Antal  

Ja  24.2%  15  

Nej  71.0%  44  

Vet inte  4.8%  3  

Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

  Procent  Antal  

Grundskola  19.4%  12  

Grundsärskola  1.6%  1  

Gymnasium  21.0%  13  

Gymnasiesärskola  11.3%  7  

Yrkesutbildning/Yrkeshögskola  9.7%  6  

Folkhögskola  9.7%  6  

Högskola eller universitet  24.2%  15  

Annan, beskriv vad  3.2%  2  

Annan, beskriv vad 

Fick aldrig den hjälp som behövdes för att klara av skolgång.   

Grundskola + vissa delar av gymansiekurser (Karaktärsämnen från BF-programmet)  
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Vilket eller vilka av följande tycker du stämmer på din nuvarande 

situation? 

  Procent  Antal  

Arbetar  4.8%  3  

Arbetslös  100.0%  62  

Hemma med barn  3.2%  2  

Hemmafru/Hemmaman  3.2%  2  

Pensionär  6.5%  4  

Sjukskriven  12.9%  8  

Sjukersättning/Förtidspensionär  30.6%  19  

Daglig verksamhet  14.5%  9  

Aktivitetsersättning  19.4%  12  

Studerar  4.8%  3  

Annat, beskriv vad  3.2%  2  

Vilken inkomst har du per månad? 

  Procent  Antal  

0 – 17 999 kronor per månad  79.7%  47  

18 000 – 25 000 kronor per månad  6.8%  4  

Över 25 000 kronor per månad  1.7%  1  

Vet inte  11.9%  7  
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Hur fick du information om den här undersökningen? 

  Procent  Antal  

Via e-post  28.8%  17  

Via Facebook  30.5%  18  

Via en tidning  1.7%  1  

En vän tipsade mig  10.2%  6  

Från min organisation  20.3%  12  

Annat, beskriv hur  20.3%  12  

Annat, beskriv hur 

Begripsam   

Besök på daglig verksamhet  

Daglig verksamhet.  

Facebook   

Från kerstin IA  

RSMH  

Steg för steg  

Transports kongress  

Via Attention   

bandagshemmet  

genom Begripsam  

Är det något du vill tillföra? 

 Några kommentarer (syntetiskt tal) Jag får meddelande ,Therewas an error on your page innan jag 

började med fråga ett. Viss info är på engelska    Ex There was an error on your page. Please 

correct any required fields and submit again. Go to the first error Frågor om internet   ...   

:-)  

Det är inte så mycket   

Det är jobbigt att vissa appar bara finns för iPhone eftersom jag har Android.  

För människor med sociala funktionsnedsättningar, tror jag en digitaliserad livsstil är lättare, då man 

inte behöver kunna sociala signaler på samma sätt som om man träffar människor i verkliga livet.   

Jag känner mig utesluten, odemokratiskt behandlad och nästan hotad. Vad är nästa steg??? Jag 

kopplar interneteländet med att man snart inte kan handla med pängar, oerhört kränkande...  

Nej  
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På frågan om "min nuvarande situation" har jag svarat både arbetslös och Sjukersättning då jag har 

sjukersättning på 25% och är arbetssökande därutöver.  

Stefan Bartsch vill jobba mer om det går? Jag arbetssökande  

Teknologin kommer bli vår undergång  

iPhone/iPad bör utvecklas så att det blir lättare för dyslektiker att skriva på dem telefonerna. Att där 

kommer upp exempel ord på vad man menar för ord när man börjat skriva ordet.  Att alla sidor ska 

vara anpassade för att lyssna på. Så man kan markera texten och sen välja lyssna!   
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Begripsam AB 
Begripsam AB bedriver verksamhet i syfte att bidra till universellt utformade produkter och tjänster 

som tillgodoser alla användares behov. Vi utvecklar och tillämpar metoder så att alla, oavsett 

förmåga kan vara med och påverka hur produkter och tjänster ska vara utformade.  

Vi bedriver forskning och utveckling i egen regi eller i samverkan med andra som delar vår vision. 

Våra metoder och arbetssätt har sin grund i forskning och i våra egna levda erfarenheter. Vi har ett 

nära samarbete med Föreningen Begripsam. 

Vi är experter på hur man i design- och utvecklingsprocesser ska ta hänsyn till högt ställda krav på 

tillgänglighet, användbarhet och användarupplevelser även när användare har olika 

funktionsnedsättningar eller på andra sätt avviker från det som anses normalt eller genomsnittligt. 

Vår spetskompetens ligger i kunskap om psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar. 

Det yttersta syftet med vår verksamhet är att bidra till ett samhälle där alla människor kan uppfylla 

sin fulla potential.  

Tillsammans med medlemmarna i Föreningen Begripsam deltar vi i standardiseringsarbete på svensk 

och internationell nivå. Vår VD, Stefan Johansson, är invited expert i W3Cs Cognitive Task Force och 

som en av grundarna av Funka Nu AB har Stefan satt standarden för hur man arbetar med 

tillgänglighet på webben i Sverige.  
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