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1 Beskrivning av PTS uppdrag kopplat till 
undersökningen 

Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom 
områdena elektronisk kommunikation och post är tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning.   

PTS arbetar för att företag och organisationer ska inkludera tillgänglighet som en naturlig del i 
arbetet med utvecklingen av tjänster och produkter. En så stor del av befolkningen som 
möjligt ska kunna använda tjänster, ta del av information och ha tillgång till digitala 
kommunikationsmöjligheter. PTS uppdrag är att stötta och driva på en sådan utveckling. En 
central utgångspunkt i arbetet är att utgå från målgruppernas behov och att identifiera 
brister i tillgängligheten inom PTS ansvarsområden elektronisk kommunikation och post.  

Analysföretaget Analysys Mason har på uppdrag av PTS undersökt behov och hinder vid 
användning av digital kommunikation hos personer med läs- och skrivsvårigheter. 
Undersökningen är en i en serie av undersökningar som behandlar hur personer med olika 
funktionsnedsättningar använder digital kommunikation såsom e-post, chatt och sms, 
röstsamtal, videosamtal, appar, webbsidor och sociala medier-plattformar. 

Personer med läs- och skrivsvårigheter är stor och heterogen grupp. Studiens resultat avser 
inte att vara heltäckande för målgruppen men ger en indikation på vilka hinder och behov 
som målgruppen generellt möter när de använder digital kommunikation.  

Rapporten består av en översiktlig beskrivning av vad läs- och skrivsvårigheter innebär och 
hur svårigheter kan ta sig uttryck hos individer med dessa typer av funktionsnedsättningar.  

Rapporten innehåller också beskrivningar av vad som krävs för att digitala tjänster ska vara 
tillgängliga för målgruppen samt ger rekommendationer vad gäller målgruppens behov av 
digitalt stöd och digitala hjälpmedel. 

De slutsatser och rekommendationer som lämnas i rapporten är konsultföretagets egna. PTS 
anser att resultat och slutsatser från undersökningen ger ett värdefullt bidrag till sitt fortsatta 
främjandearbete för full digital inkludering.    

Genom undersökningen vill PTS bidra till att öka kunskapen om hur personer med läs- och 
skrivsvårigheter använder digital kommunikation och sprida probleminsikterna från 
undersökningen vidare till berörda aktörer.   
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Sammanfattning 

Den här studien är genomförd av Analysys Mason på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS) under 
mars 2020 till juni 2020. Syftet med studien är att undersöka vilka behov och hinder som finns vid 
användning av digital kommunikation hos personer med läs- och skrivsvårigheter inklusive dyslexi 
samt personer med neurologiska sjukdomar, som MS, ALS och Parkinsons sjukdom. I den här 
delrapporten presenterar vi resultatet för personer med läs- och skrivsvårigheter inklusive dyslexi. 
Informationsinsamlingen består av dokumentstudier samt djupintervjuer med experter och 
stödpersoner som har olika erfarenheter och kunskap om målgruppen. Intervjuerna har också 
inkluderat anhöriga och personer inom målgruppen. 

Röstsamtal och videosamtal fungerar bra att använda 
Det fungerar överlag bra för målgruppen att kommunicera genom röstsamtal och videosamtal. En 
svårighet kopplat till röstsamtal är att behöva anteckna under samtalet. Det kan till exempel vara svårt 
att hinna få med all information, eller att uppfatta det som sägs när mycket fokus går till att skriva. 

Vanligt att kommunicera med korta meddelanden 
Utifrån intervjupersonernas erfarenhet är det vanligt att målgruppen kommunicerar med korta 
meddelanden, som sms och chatt. Det är positivt att texten är kortfattad och går att komplettera med 
bilder och symboler. Däremot kan det vara svårt att chatta i ett högt tempo. Det kan också vara svårt 
att kommunicera med e-postmeddelanden, eftersom de ofta innehåller lång och formell text.  

Många använder appar och sociala medier 
Det är positivt för målgruppen att appar ofta är avskalade och innehåller mindre text än webbsidor, 
och att sociala medier i många fall är bildbaserade. Däremot kan det vara svårt att använda webbsidor, 
till exempel att navigera på webbsidor med mycket text och stora menyer.  

Digitala hjälpmedel underlättar men kräver övning 
Digitala hjälpmedel som talsyntes, diktering, ordprediktion och rättstavning kan underlätta för 
målgruppen att kommunicera digitalt, men det krävs övning för att kunna använda hjälpmedel.   

Så kan den digitala delaktigheten öka 
Förutsättningarna för att vara digitalt aktiv skiljer sig åt inom målgruppen, bland annat beroende på 
omfattningen av läs- och skrivsvårigheterna samt hur möjligheterna till stöd ser ut. Trots dessa 
skillnader pekar studiens resultat på att det finns flera sätt att öka målgruppens digitala delaktighet. 
Våra viktigaste rekommendationer: 

• Säkerställ att lärare i skolan får utbildning om digitala hjälpmedel som kan underlätta för 
målgruppen att kommunicera digitalt. 

• Sprid kunskap om läs- och skrivsvårigheter inklusive dyslexi bland arbetsgivare. Informera 
dem om vilka digitala hjälpmedel som kan underlätta för målgruppen i arbetslivet. 

• Skapa sammanhang dit vuxna och äldre inom målgruppen kan vända sig för att få information 
och stöd för att lära sig använda digitala hjälpmedel för att kommunicera digitalt. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Under hösten 2018 genomförde Post- och telestyrelsen (PTS) användardialoger i form av 
fokusgrupper för att undersöka behov och hinder kring digital kommunikation för personer med 
funktionsnedsättning. E-post, chatt, sms, röstsamtal och videosamtal är exempel på 
kommunikationssätt som ingick i studien. 

Fokusgrupperna diskuterade vilka utmaningar och hinder som de möter när de använder olika 
digitala kommunikationssätt. Diskussionerna berörde också i vilka typer av situationer som de 
upplever att tillgängligheten är särskilt viktig. 

I den här studien kompletterar PTS den undersökning som genomfördes under hösten 2018 genom 
att inkludera ytterligare två målgrupper. Målgrupperna är personer med läs- och skrivsvårigheter 
inklusive dyslexi och personer med neurologiska sjukdomar. I likhet med studien från 2018 är 
syftet att undersöka behov och hinder när målgrupperna använder digital kommunikation.  

Resultatet av undersökningen presenteras i två rapporter, en för vardera målgruppen. Den här 
delrapporten beskriver behov och hinder när personer med läs- och skrivsvårigheter inklusive 
dyslexi använder digital kommunikation. Resultatet av studien används även för att komplettera 
metodguiderna för inkluderande användardialoger. 

1.2 Metod 

Vi har använt två metoder för att samla in underlag till rapporten: dokumentsstudier och 
djupintervjuer. Dokumentstudierna har bestått av att samla in och analysera befintligt 
kunskapsunderlag som myndighetsrapporter, forskningsbaserade texter, kartläggningar från 
funktionshindersorganisationer och dokumenterade föreläsningar. 

Djupintervjuer har genomförts med sex stödpersoner och experter som har olika erfarenheter och 
kunskap om målgruppen. Även anhöriga och personer inom målgruppen har intervjuats. 
Intervjuerna har genomförts på telefon. Figur 1 ger en överblick över vilka typer av aktörer som 
intervjuats.  
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Figur 1: Deltagare i intervjuerna.     

Aktör Antal intervjuer  

Förbund och föreningar 1 

Folkhögskolor 2 

Logopeder 1 

Forskare 1 

Personer som arbetar med digitala hjälpmedel 1 

Anhöriga och personer inom målgruppen 2 

Totalt 8 

 

1.3 Svårt att dra generella slutsatser 

Studiens resultat avser inte att vara heltäckande för målgruppen, som både är stor och heterogen. 
Det är viktigt att poängtera att det utifrån resultatet inte går att dra generella slutsatser som gäller 
för en hel målgrupp. De individuella skillnaderna inom målgruppen varierar av flera orsaker. 
Funktionsnedsättningens omfattning och kombinationen av flera olika funktionsnedsättningar 
påverkar vilka hinder och utmaningar individen upplever. Stor inverkan har också hur individens 
omgivning är utformad och individens tillgång till stöd, både tillgången till hjälpmedel och stöd att 
använda dem. Trots dessa individuella skillnader ger resultaten i undersökningen ändå en 
indikation på vilka hinder och behov som målgruppen generellt möter när de använder digital 
kommunikation.  
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2 Om målgruppen 

Det inledande avsnittet beskriver vanliga svårigheter inom målgruppen. Därefter presenterar vi 
hjälpmedel som används för att kommunicera digitalt och målgruppens behov av stödpersoner när 
de använder digital kommunikation. Avsnittet ger också en övergripande bild av målgruppens 
digitala delaktighet. 

2.1 Bakgrund 

Det här delavsnittet beskriver vad som definieras som läs- och skrivsvårigheter inklusive dyslexi 
och exempel på svårigheter inom målgruppen.  

2.1.1 Vad är läs- och skrivsvårigheter inklusive dyslexi? 

Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp som omfattar allt som rör begränsningar när 
det kommer till att läsa och skriva.1 Dyslexi är en orsak till läs- och skrivsvårigheter. Andra 
orsaker är till exempel bristfällig undervisning, för lite övning, koncentrationssvårigheter eller 
annat modersmål. Cirka 5–8 procent av befolkningen uppskattas ha dyslexi, men läs- och 
skrivsvårigheter av generell karaktär är betydligt vanligare. Breda undersökningar om läsförståelse 
visar att en så stor andel som 20–25 procent av Sveriges vuxna befolkning har svårt att ta till sig 
innehållet i en dagstidning.2 

Dyslexi innebär svårigheter att förstå språkets ljudmässiga (fonologiska) uppbyggnad. Det betyder 
att målgruppen har svårt att koppla ihop bokstäver och ljud, och därmed svårt att läsa och stava.3 
Det är relativt vanligt med en kombination av dyslexi och andra funktionsnedsättningar, till 
exempel adhd, som innebär uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter, eller dyskalkyli som 
innebär räknesvårigheter.4  

 

1 Specialpedagogiska skolmyndigheten. Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 
https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/las--och-skrivsvarigheterdyslexi/ (Hämtad 2020-04-06).  

2 Specialpedagogiska skolmyndigheten. Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi. (2016). https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/att-gora-
studiesituationen-tillganglig-for-vuxna-med-las--och-skrivsvarigheterdyslexi-tillganglig-version.pdf (Hämtad 
2020-05-20). 

3 Dyslexiförbundet. Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. https://www.dyslexi.org/skrivknuten/dyslexi (Hämtad 2020-
04-06). 

4 Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hur vanligt är det med en kombination av koncentrationssvårigheter och 
läs och skrivsvårigheter dyslexi? https://www.spsm.se/stod/fraga-en-radgivare/fragor-och-svar/fragor-och-
svar/hur-vanligt-ar-det-med-en-kombination-av-koncentrationssvarigheter-och-fonologiska-svarigheter/ 
(Hämtad 2020-05-08). 

Svenska dyslexiföreningen. Är det vanligt att personer med dyslexi också har andra funktionsnedsättningar? 
https://www.dyslexiforeningen.se/page4 (Hämtad 2020-05-08). 

https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/las--och-skrivsvarigheterdyslexi/
https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/att-gora-studiesituationen-tillganglig-for-vuxna-med-las--och-skrivsvarigheterdyslexi-tillganglig-version.pdf
https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/att-gora-studiesituationen-tillganglig-for-vuxna-med-las--och-skrivsvarigheterdyslexi-tillganglig-version.pdf
https://www.dyslexi.org/skrivknuten/dyslexi
https://www.spsm.se/stod/fraga-en-radgivare/fragor-och-svar/fragor-och-svar/hur-vanligt-ar-det-med-en-kombination-av-koncentrationssvarigheter-och-fonologiska-svarigheter/
https://www.spsm.se/stod/fraga-en-radgivare/fragor-och-svar/fragor-och-svar/hur-vanligt-ar-det-med-en-kombination-av-koncentrationssvarigheter-och-fonologiska-svarigheter/
https://www.dyslexiforeningen.se/page4
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2.1.2 Vilka svårigheter har målgruppen? 

Personer med läs- och skrivsvårigheter inklusive dyslexi är en heterogen grupp, där svårigheterna 
tar sig olika uttryck hos varje enskild individ. Det är inte alltid en skarp gräns mellan läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi.5 När vi hänvisar till personer med läs- och skrivsvårigheter i den här 
rapporten innefattar det också personer med dyslexi. 

Här är exempel på svårigheter som är vanliga hos målgruppen.6 Svårigheterna kan uppstå var och 
en för sig eller i kombination med varandra. Det kan också skilja sig åt hur stora svårigheterna är.  

• Personen har svårt att uppfatta och skilja på olika ljud i språket.  

• Personen läser långsamt och fastnar på ord eller läser snabbt och fel.  

• Personen utelämnar ord eller sista delen av ordet vid läsning. Personen kan också vända på 
bokstäverna i ord, till exempel mat och tam. 

• Personen har svårt att stava och kastar om eller utelämnar bokstäver, till exempel skriver 
tärning i stället för träning. 

• Personen har svårare för att läsa än att höra information. 

• Personen kan ha svårt att lära sig upprepa saker som kommer i en följd, till exempel talen i 
multiplikationstabellen, årets månader eller bokstäverna i alfabetet. 

• Personen kan ha svårt att snabbt komma på vad saker heter trots att hen vet det. Det är vanligt 
att personen undviker längre, svårare ord.  

2.2 Användning av hjälpmedel 

Avsnittet beskriver vilka hjälpmedel, metoder och stöd som målgruppen använder.  

 

5 Specialpedagogiska skolmyndigheten. Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi. (2016). https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/att-gora-
studiesituationen-tillganglig-for-vuxna-med-las--och-skrivsvarigheterdyslexi-tillganglig-version.pdf (Hämtad 
2020-05-20). 

6 1177 Vårdguiden. Dyslexi. https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/larande-
forstaelse-och-minne/dyslexi/ (Hämtad 2020-04-06). 

Specialpedagogiska skolmyndigheten. Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi. (2016). https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/att-gora-
studiesituationen-tillganglig-for-vuxna-med-las--och-skrivsvarigheterdyslexi-tillganglig-version.pdf (Hämtad 
2020-05-20). 

https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/att-gora-studiesituationen-tillganglig-for-vuxna-med-las--och-skrivsvarigheterdyslexi-tillganglig-version.pdf
https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/att-gora-studiesituationen-tillganglig-for-vuxna-med-las--och-skrivsvarigheterdyslexi-tillganglig-version.pdf
https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/larande-forstaelse-och-minne/dyslexi/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/larande-forstaelse-och-minne/dyslexi/
https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/att-gora-studiesituationen-tillganglig-for-vuxna-med-las--och-skrivsvarigheterdyslexi-tillganglig-version.pdf
https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/att-gora-studiesituationen-tillganglig-for-vuxna-med-las--och-skrivsvarigheterdyslexi-tillganglig-version.pdf
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2.2.1 Kommunicera med digitala hjälpmedel  

Det finns olika hjälpmedel som kan göra det enklare för målgruppen att läsa och skriva och som 
kan underlätta både i skolan, arbetslivet och vardagen.7 Hjälpmedlen kan vara i fysisk form, till 
exempel läslinjaler som gör det lättare att följa text. Det finns också digitala hjälpmedel, som 
rättstavningsprogram, ordprediktionsprogram, talsyntes (text-till-tal) och diktering (tal-till-text).8 
De här hjälpmedlen är användbara när målgruppen kommunicerar digitalt.  

Tekniska lösningar som underlättar för personer med läs- och skrivsvårigheter kan också kallas för 
assisterande teknik eller alternativa verktyg.9 I den här rapporten använder vi digitala hjälpmedel 
för att beskriva lösningarna. De digitala hjälpmedel som intervjupersonerna framför allt lyfter fram 
är olika former av rättstavning, ordprediktion, talsyntes och diktering. De här hjälpmedlen finns i 
form av appar och program. De finns också i många fall inbyggda i dagens smarta telefoner, 
surfplattor och datorer, som en del av deras programvara. När vi skriver om digitala hjälpmedel i 
den här rapporten inkluderar vi både hjälpmedel i form av appar och program och hjälpmedel som 
finns inbyggda i smarta telefoner, surfplattor och datorer. En del appar och program är gratis, 
andra behöver användaren betala för eller få förskrivna som hjälpmedel. Ur användarens 
perspektiv kan också en smart telefon, surfplatta eller dator i sig vara ett hjälpmedel, med 
funktioner för påminnelser och liknande. 

Här beskriver vi de digitala hjälpmedel som vi fokuserar på i den här rapporten, och ger exempel 
på program och appar.10  

• Rättstavningsprogram reagerar på ord som är felstavade och på ord som är lätta att förväxla, så 
som nu och ny. Stava Rex (på svenska), Spell Right (på engelska) och Oribi Writer är exempel 
på rättstavningsprogram som är utvecklade för personer med läs- och skrivsvårigheter.  

 

7 1177 Vårdguiden. Dyslexi. https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/larande-
forstaelse-och-minne/dyslexi/ (Hämtad 2020-04-06). 

8 1177 Vårdguiden. Läsa och skriva. https://www.1177.se/Halland/behandling--hjalpmedel/hjalpmedel/olika-
typer-av-hjalpmedel/kognition-och-kommunikation/lasa-och-skriva/ (2020-04-06). 

Svenska Dyslexiföreningen. (2017). Appar och funktioner för smarta mobiler och lärplattor. 
https://www.dyslexiforeningen.se/s/Tidskrift-nr-2-2017-s-16-20-Appar-295s.pdf (Hämtad 2020-04-16). 

9 Svenska Dyslexiföreningen. (2017). Appar och funktioner för smarta mobiler och lärplattor. 
https://www.dyslexiforeningen.se/s/Tidskrift-nr-2-2017-s-16-20-Appar-295s.pdf (Hämtad 2020-04-16). 

Infoteket om funktionshinder. Assisterande teknik vid läs- och skrivsvårigheter. 
https://www.regionuppsala.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Sprak--och-
kommunikationsproblem/Alternativa-verktyg-vid-las--och-skrivsvarigheterdyslexi/ (Hämtad 2020-04-24). 

10 1177 Vårdguiden. Läsa och skriva. https://www.1177.se/Halland/behandling--hjalpmedel/hjalpmedel/olika-
typer-av-hjalpmedel/kognition-och-kommunikation/lasa-och-skriva/ (2020-04-06). 

Svenska Dyslexiföreningen. (2017). Appar och funktioner för smarta mobiler och lärplattor. 
https://www.dyslexiforeningen.se/s/Tidskrift-nr-2-2017-s-16-20-Appar-295s.pdf (Hämtad 2020-04-16). 

Föräldraföreningen för dyslektiska barn. Verktygslåda. https://www.fdb.nu/material/dysseapp/verktygslada/ 
(Hämtad 2020-04-30). 

https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/larande-forstaelse-och-minne/dyslexi/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/larande-forstaelse-och-minne/dyslexi/
https://www.1177.se/Halland/behandling--hjalpmedel/hjalpmedel/olika-typer-av-hjalpmedel/kognition-och-kommunikation/lasa-och-skriva/
https://www.1177.se/Halland/behandling--hjalpmedel/hjalpmedel/olika-typer-av-hjalpmedel/kognition-och-kommunikation/lasa-och-skriva/
https://www.regionuppsala.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Sprak--och-kommunikationsproblem/Alternativa-verktyg-vid-las--och-skrivsvarigheterdyslexi/
https://www.regionuppsala.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Sprak--och-kommunikationsproblem/Alternativa-verktyg-vid-las--och-skrivsvarigheterdyslexi/
https://www.1177.se/Halland/behandling--hjalpmedel/hjalpmedel/olika-typer-av-hjalpmedel/kognition-och-kommunikation/lasa-och-skriva/
https://www.1177.se/Halland/behandling--hjalpmedel/hjalpmedel/olika-typer-av-hjalpmedel/kognition-och-kommunikation/lasa-och-skriva/
https://www.fdb.nu/material/dysseapp/verktygslada/
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• Ordprediktionsprogram ger förslag på ord när användaren skrivit in en eller ett par bokstäver. 
Programmen ger också förslag på nästa ord. Ett exempel som nämns under intervjuerna är 
Saida som ger förslag på ord medan användaren skriver. 

• Talsyntes läser upp text, vilket kan vara ett stöd när målgruppen ska ta till sig text, för att 
bättre minnas texten, eller för att höra så det man skrivit hänger ihop. TorTalk och ClaroRead 
är exempel talsynteser.   

• Diktering gör det möjligt att tala in en text och kan användas för att skriva hela texter eller 
enstaka ord som kan vara svåra att stava. Ett exempel som nämns under intervjuerna är Dragon 
Dictation.  

Ett annat digitalt hjälpmedel som intervjupersonerna lyfter fram är appar där användaren fotar en 
text och får den uppläst. Den här funktionen är användbar när målgruppen behöver ta till sig text i 
fysisk form, till exempel i brev eller tidningar. Exempel på appar som nämns under intervjuerna är 
Prizmo Go och Office Lens.  

Barn och unga med läs- och skrivsvårigheter ska få tillgång till de digitala hjälpmedel som de 
behöver i skolan.11 Personer inom målgruppen som arbetar eller är arbetssökande kan söka bidrag 
till arbetshjälpmedel hos Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.12 På fritiden och i hemmet 
är det regionerna som ansvarar för olika hjälpmedel.13 I en del regioner kan personer med läs- och 
skrivsvårigheter få digitala hjälpmedel förskrivna, men reglerna skiljer sig åt mellan olika 
regioner.14 

2.2.2 Digitala hjälpmedel är mer tillgängliga i dag  

Flera intervjupersoner tycker att digitala hjälpmedel har blivit mer tillgängliga för målgruppen i 
och med att de i dag kan användas på både datorer, surfplattor och smarta telefoner. Digitala 
hjälpmedel finns i många fall inbyggda i dessa produkter, vilket innebär att användaren får tillgång 
till hjälpmedel utan att själv behöva köpa eller få dem förskrivna. Däremot beskriver 
intervjupersonerna att man kan behöva komplettera med förskrivna hjälpmedel eller appar och 
program som användaren betalar för.  

Genom att digitala hjälpmedel går att använda i surfplattor och smarta telefoner har de också blivit 
enklare att ta med sig i olika situationer. Det här lyfts exempelvis fram i en artikel skriven av 

 

11 Dyslexiförbundet. Vem betalar? https://www.dyslexi.org/skrivknuten/verktyg/vem-betalar (Hämtad 2020-04-
30).  

12 Försäkringskassan. Arbetshjälpmedel. 
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/arbetshjalpmedel (Hämtad 2020-04-
24).  

13 Dyslexiförbundet. Vem betalar? https://www.dyslexi.org/skrivknuten/verktyg/vem-betalar (Hämtad 2020-04-
30).  

14 Infoteket om funktionshinder. Assisterande teknik vid läs- och skrivsvårigheter. 
https://www.regionuppsala.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Sprak--och-
kommunikationsproblem/Alternativa-verktyg-vid-las--och-skrivsvarigheterdyslexi/ (Hämtad 2020-04-24). 

https://www.dyslexi.org/skrivknuten/verktyg/vem-betalar
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/arbetshjalpmedel
https://www.dyslexi.org/skrivknuten/verktyg/vem-betalar
https://www.regionuppsala.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Sprak--och-kommunikationsproblem/Alternativa-verktyg-vid-las--och-skrivsvarigheterdyslexi/
https://www.regionuppsala.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Sprak--och-kommunikationsproblem/Alternativa-verktyg-vid-las--och-skrivsvarigheterdyslexi/
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forskare på Linnéuniversitet.15 Intervjupersonerna i vår undersökning upplever även att det är 
positivt att digitala hjälpmedel kan användas i konsumentprodukter, eftersom det kan kännas 
mindre utpekande för målgruppen än att använda ett särskilt hjälpmedel.  

Framför allt tyckte eleverna att en liten Ipad eller telefon var smidigast. Det kunde man ha 
med sig överallt, det var diskret, alla har en telefon, man behövde inte svara på frågor, 
känna sig utsatt. Tidigare hade de här eleverna stora apparater och blev lite utpekade i 
klassrumssituationen. (forskare) 

Trots att digitala hjälpmedel i dag ofta finns inbyggda i datorer, surfplattor och smarta telefoner 
upplever intervjupersonerna att det fortfarande är många som inte känner till det, och som skulle 
behöva få information och stöd för att lära sig använda hjälpmedlen. För att digitala hjälpmedel 
som exempelvis talsyntes och diktering ska kännas naturliga att använda beskriver 
intervjupersonerna att målgruppen behöver öva på att använda dem.  

2.3 Visst behov av stöd för att kommunicera digitalt 

Utifrån intervjupersonernas erfarenhet tar en del personer inom målgruppen hjälp av andra för att 
kommunicera digitalt. I vilken utsträckning man ber andra om hjälp beror till exempel på hur 
bekväm man är att prata om sin dyslexi och vilken medvetenhet som finns bland personerna i ens 
omgivning. För en del personer inom målgruppen kan det känns jobbigt att be andra om hjälp.  

Vi vuxna kan ibland ta hjälp av våra anhöriga. Det beror också på hur medveten man är om 
dyslexin. Jag tog hjälp av min man mycket tidigare, men när jag inte riktigt förstod kände 
jag att det var pinsamt att förklara. Det beror på den som har dyslexi, medvetenheten, och 
den som hjälper, maka, kollega, hur medveten man är. (förbund) 

Barn och unga har ofta ett naturligt stöd från föräldrar eller syskon. Bland vuxna och äldre kan 
anhöriga eller kollegor vara ett stöd när målgruppen kommunicerar digitalt. Intervjupersonerna 
upplever att man framför allt har behov av stöd i kontakt med myndigheter och hälso- och 
sjukvård, eller i situationer som ställer krav på att läsa eller skriva längre, formella texter.   

2.4 Målgruppens digitala delaktighet 

Det här avsnittet ger en övergripande bild av målgruppens digitala delaktighet, med utgångspunkt 
från Begripsams undersökning Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2017.  

2.4.1 Flera svårigheter med att använda internet  

Undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2017 som genomfördes av 
Begripsam, på uppdrag av PTS i samverkan med Konsumentverket, ger en bild av hur personer 

 

15 Svensson, I., Lindeblad, E. (2019). 20 års svensk forskning i assisterande teknik – vad har vi lärt oss? 
https://www.researchgate.net/publication/337022007_20_ars_svensk_forskning_i_assisterande_teknik_-
_vad_har_vi_lart_oss (Hämtad 2020-04-24).  

https://www.researchgate.net/publication/337022007_20_ars_svensk_forskning_i_assisterande_teknik_-_vad_har_vi_lart_oss
https://www.researchgate.net/publication/337022007_20_ars_svensk_forskning_i_assisterande_teknik_-_vad_har_vi_lart_oss
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med olika funktionsnedsättningar använder internet. Deltagarna i undersökningen har svarat på 
frågor om hur de upplever olika situationer när de använder internet, till exempel att söka 
information, navigera, använda e-tjänster, att förstå innehåll och använda lösenord.16   

Undersökningens resultat visar att personer med dyslexi rapporterar flera svårigheter med att 
använda internet.17 Cirka 20 procent tycker att det är svårt att söka information och 26 procent att 
det är svårt att navigera på internet. 26 procent tycker också att det är svårt att använda tjänster, till 
exempel att fylla i blanketter och att köpa och beställa saker. Även lösenord är något som kan vara 
svårt, 30 procent tycker att det är svårt med lösenord. Det är relativt många som uppger att de 
brukar be andra om hjälp att göra saker på internet. Lite drygt 40 procent svarar att de brukar be 
om hjälp när de ska använda internet.  

Respondenterna med dyslexi har också fått svara på om de känner sig delaktiga i det digitala 
samhället och på den frågan svarar cirka 60 procent ja. 82 procent har Facebook, vilket är en högre 
andel än hos den svenska befolkningen där 74 procent har Facebook.  

2.4.2 Målgruppen har god tillgång till digital teknik 

Enligt Begripsams rapport om användning av smarta telefoner, datorer och surfplattor har personer 
med dyslexi i högre grad tillgång till smarta telefoner än den svenska befolkningen i stort.18 Cirka 
92 procent har tillgång till en smart telefon, jämfört med 85 procent bland den svenska 
befolkningen. Majoriteten av respondenterna med dyslexi (60 procent) uppger att de har tillräcklig 
kunskap för att använda en smart telefon. Cirka 30 procent svarar att de kan använda en smart 
telefon, men att de skulle behöva mer kunskap eller hjälpmedel.  

När det gäller tillgång till dator i hemmet och tillgång till surfplatta visar undersökningen att 
personer med dyslexi har ungefär lika stor tillgång som befolkningen i stort. Cirka 95 procent 
uppger att de har tillgång till dator i hemmet och 71 procent att de har tillgång till surfplatta. 
Motsvarande siffror för den svenska befolkningen är 93 procent respektive 69 procent.  

Personer med dyslexi är en av de grupper i Begripsams undersökning som oftast rapporterar att de 
har hjälpmedel. Knappt hälften har hjälpmedel till sin smarta telefon, surfplatta och dator.19 De 
vanligaste hjälpmedlen till dator är rättstavning och talsyntes. Cirka 83 procent använder 

 

16 Begripsam. Undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2017 Hur personer med olika 
funktionsnedsättningar använder internet. http://www.begripsam.se/wp-
content/uploads/2018/07/SMFOI-2017-svenskarna-med-funktionsnedsättning-och-internet-
huvudrapport.pdf (Hämtad 2020-05-20). 

17 Begripsam. Dyslexi – Hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet. 
http://www.begripsam.se/wp-content/uploads/2018/02/Användning-av-internet-Dyslexi-2017.pdf (Hämtad 
2020-05-20). 

18 Begripsam. Användning av smarta telefoner, datorer och surfplattor. http://www.begripsam.se/wp-
content/uploads/2018/06/SMFOI-2017-anva%CC%88ndning-av-smarta-telefoner-datorer-och-
surfplattor.pdf (Hämtad 2020-05-20). 

19 Begripsam. Dyslexi – Hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet. 
http://www.begripsam.se/wp-content/uploads/2018/02/Användning-av-internet-Dyslexi-2017.pdf (Hämtad 
2020-05-20). 

http://www.begripsam.se/wp-content/uploads/2018/02/Anv%C3%A4ndning-av-internet-Dyslexi-2017.pdf
http://www.begripsam.se/wp-content/uploads/2018/02/Anv%C3%A4ndning-av-internet-Dyslexi-2017.pdf
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rättstavning och 53 procent använder talsyntes. Ungefär 20 procent svarar att de använder 
hjälpmedel för diktering och röststyrning på sin dator. Däremot visar undersökningen att 
tillgången till hjälpmedel minskar när personerna lämnar skolan och går in i arbetslivet.20 Bland 
personer med dyslexi beskrivs det vara vanligt att ha hjälpmedel i skolan, medan det är ovanligt på 
arbetsplatsen.  

 

20 Begripsam. Tillgång till hjälpmedel. http://www.begripsam.se/wp-content/uploads/2018/06/SMFOI-2017-
hjälpmedel.pdf (Hämtad 2020-05-20). 
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3 Behov och hinder per kommunikationssätt 

Det här avsnittet presenterar målgruppens behov och hinder när de använder röstsamtal, 
videosamtal, meddelanden, e-post samt appar, sociala medier och webbsidor.  

Gruppen med läs- och skrivsvårigheter inklusive dyslexi är heterogen, där svårigheterna tar sig 
olika uttryck hos varje enskild individ. Det innebär att behov och hinder när målgruppen använder 
digital kommunikation varierar mycket. Beroende på hur stora svårigheterna är kommer personer 
inom målgruppen att känna igen sig i olika utsträckning i de behov och hinder som vi beskriver i 
det här kapitlet.   

3.1 Röstsamtal och videosamtal 

3.1.1 Vanligt med röstsamtal bland vuxna och äldre 

Intervjupersonerna beskriver att röstsamtal är ett kommunikationssätt som fungerar bra för 
målgruppen att använda utifrån deras funktionsförmåga. Överlag upplever de inte att personer med 
läs- och skrivsvårigheter har större hinder än andra när de ringer röstsamtal. Bland vuxna och äldre 
är det vanligt att kommunicera genom röstsamtal, både i kontakt med familj och vänner samt med 
exempelvis myndigheter och hälso- och sjukvård.  

Utifrån intervjupersonernas erfarenhet är det mindre vanligt att yngre personer ringer röstsamtal. 
Att de väljer andra kommunikationssätt, som sms eller chatt framför röstsamtal, beskrivs bero på 
att det är vanligare kommunikationssätt bland deras jämnåriga. En intervjuperson upplever 
däremot att även yngre personer ofta föredrar att ringa röstsamtal till myndigheter, framför att 
skriva långa meddelanden.  

En svårighet med röstsamtal är att behöva anteckna under samtalet. En intervjuperson beskriver att 
personer med läs- och skrivsvårigheter kan ha svårt att få med all information, och att de riskerar 
att missuppfatta vad som sägs eftersom mycket fokus går till att skriva.  

Vad jag har hört från mina patienter verkar det inte vara något problem med att uttrycka 
sig och förstå information. Däremot kan vissa uppleva att det är svårt att ha ett röstsamtal 
och anteckna någon information samtidigt. Där kan många missa att få med all information. 
Eller att de blir så ockuperade med att lyssna och skriva samtidigt att de uppfattar någon 
information fel. (logoped)  

I de här situationerna skulle tjänsten Teletal kunna vara användbar för målgruppen. Teletal är en 
telefontjänst för alla som behöver stöd under telefonsamtal.21 När man ringer ett samtal via Teletal 
är en tolk med under samtalet. Tolken kan till exempel hjälpa till att anteckna vad som sägs. En 
intervjuperson beskriver att Teletal används av en del inom målgruppen. Det är också några 

21 Teletal. Vad är Teletal? https://teletal.se/sv/anvand-teletal-2/vad-ar-teletal/ (Hämtad 2020-04-29). 

https://teletal.se/sv/anvand-teletal-2/vad-ar-teletal/
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intervjupersoner som upplever att Teletal inte används i någon stor utsträckning och att det är 
många som inte känner till tjänsten. 

3.1.2 Videosamtal fungerar bra att använda 

Intervjupersonerna upplever att videosamtal fungerar bra att använda för målgruppen. Några 
intervjupersoner lyfter fram att situationen med covid-19 gjort att de börjat använda 
videosamtal i nya situationer, till exempel för undervisning, föreningsmöten och möten med 
kollegor. Bland de som intervjuats är det ingen som ser något hinder för målgruppen att 
använda videosamtal. Däremot är det inte heller någon som lyfter fram några särskilda fördelar 
med videosamtal jämfört med röstsamtal, utifrån målgruppens behov och svårigheter. 

Videosamtal upplever jag detsamma [som med röstsamtal], att det känns bekvämt för 
dyslektiker. Det verkar funka bra. (person som arbetar på folkhögskola) 

Exempel på program för att kommunicera via videosamtal som nämns under intervjuerna är Zoom, 
Facetime och Messenger.  

3.2 Meddelanden och e-post 

3.2.1 Kort text, symboler och digitala hjälpmedel gör meddelanden tillgängliga  

Utifrån intervjupersonernas erfarenhet är det vanligt att kommunicera med korta meddelanden, 
som sms och chatt, trots målgruppens svårigheter att läsa och skriva. En förklaring är att de här 
meddelandena ofta är kortfattade och inte ställer krav på ett korrekt språk på samma sätt som e-
postmeddelanden. Även möjligheten att komplettera texten med bilder och symboler underlättar 
för målgruppen. Meddelanden beskrivs framför allt vara vanligt bland yngre personer, men 
förekommer också bland vuxna och äldre.  

Generellt svårt när man behöver formulera sig, stava, skriva längre. Korta meddelanden 
funkar bättre såklart. Det är en fördel idag med emoijsar, att man kan ersätta vissa ord och 
uttryck med symboler istället. Då kan man våga kommunicera lite mer. (person som arbetar 
på folkhögskola) 

Talsyntes, diktering, rättstavning och ordprediktion har också bidragit till att göra meddelanden 
som kommunikationssätt mer tillgängligt för målgruppen. Dessa hjälpmedel finns i dag inbyggda i 
de flesta smarta telefoner och surfplattor och kan användas både när användaren skickar sms och 
chattmeddelanden i appar som Messenger. Intervjupersonerna upplever att det har blivit vanligare 
att lyssna på och tala in meddelanden, men att det fortfarande finns många som inte känner till att 
dessa hjälpmedel finns tillgängliga i deras smarta telefoner eller surfplattor.   

För att de här hjälpmedlen ska underlätta den digitala kommunikationen behöver användaren träna 
på att använda dem och få in det som en rutin. En intervjuperson beskriver till exempel att man 
behöver öva på att tala in meddelanden och därefter lyssna igenom dem för att kontrollera att talet 
har uppfattats rätt.  
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3.2.2 Svårt att chatta i ett högt tempo 

Några intervjupersoner uttrycker att det kan vara svårare för målgruppen att kommunicera med 
chattmeddelanden än med sms. Jämfört med sms ställer chattmeddelanden högre krav på att 
användaren snabbt ska läsa texten och skriva ett svar, vilket kan vara en utmaning för personer 
med läs- och skrivsvårigheter.   

Chatt är läskigare [än sms], för det går fort. Sms kan man sitta och pula med hemma, man 
kan till och med ta hjälp av en vän om man vill. Chatt är snabbt och därmed stressande. 
(förbund) 

Några intervjupersoner berättar att det höga tempot som förväntas när man chattar kan göra att en 
del inom målgruppen väljer bort det kommunikationssättet, för att undvika känslan av utanförskap 
som uppstår när man inte hinner med. Det kan bli särskilt tydligt i gruppchattar där tempot i 
konversationen dras upp ytterligare av att flera personer skriver samtidigt.  

När Facebook började så vet jag att när man skrev så var det svårt att hänga med i 
gruppchattar, eftersom man läser betydligt långsammare än de andra deltagarna. När man 
läst ett meddelande hade det kommit fyra nya. Man undvek det [att chatta] för att undvika 
känslan av utanförskap. (forskare) 

En annan svårighet med chatt är användningen av förkortningar och slang. Många inom 
målgruppen är hjälpta av ordprediktion och rättstavningsprogram som automatiskt rättar felstavade 
ord, men när programmen inte känner igen ett ord riskerar de att rätta ordet på fel sätt. En 
intervjuperson beskriver även att särskilda program för ordprediktion och rättstavning som 
används på dator inte går att använda på alla plattformar, som i chattprogram för olika datorspel. I 
de här situationerna behöver användaren först skriva sitt meddelande i Word där 
rättstavningsprogrammet fungerar, för att sedan klistra in det i chatten.  

3.2.3 En del undviker att kommunicera genom e-postmeddelanden  

Utifrån intervjupersonernas erfarenhet tycker många inom målgruppen att det är svårt att 
kommunicera genom e-post och en del undviker kommunikationssättet. Jämfört med sms och 
chattmeddelanden består e-postmeddelanden generellt av längre och mer formell text, vilket kan 
vara svårt för målgruppen att både läsa och skriva. Att e-post ofta används för att kommunicera 
med myndigheter och andra formella kontakter bidrar till att det ställer högre krav på ett korrekt 
språk.  

Några intervjupersoner upplever att målgruppen framför allt tycker att det är svårt att stava när de 
ska kommunicera genom e-post. Många e-postverktyg har någon form av inbyggt 
rättstavningsprogram, men en del personer inom målgruppen har behov av program som är 
anpassade för personer med läs- och skrivsvårigheter, genom att till exempel fånga upp ord som är 
lätta att förväxla och ge förslag på ord.  
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Även om det blir rödmarkerat så är det vissa som inte märker sina stavfel även om de kollar 
på det. De behöver förslag och ordprediktion. Autokorrekt missar vissa fel, till exempel att 
det är ett rättstavat ord men inte det man ville skriva. (logoped) 

I det här sammanhanget lyfter några intervjupersoner fram att det kan vara enklare att skriva e-
postmeddelanden på en smart telefon eller surfplatta, eftersom de ofta har ordprediktion inbyggt 
till skillnad från dator. Under intervjuerna framkommer också exempel på att en del personer inom 
målgruppen använder Words rättstavningsprogram när de skriver e-postmeddelanden, eftersom de 
tycker det är bättre än e-postverktygets egna. En intervjuperson berättar att hen först brukar skriva 
sina e-postmeddelanden i Word och sedan klistra in dem i e-postverktyget Yahoo. 

Utifrån intervjupersonernas erfarenhet är det mindre vanligt att använda diktering för att tala in e-
postmeddelanden, jämfört med korta sms eller chattmeddelanden. En intervjuperson beskriver att 
det kan vara svårt att använda diktering till formella meddelanden, eftersom talat språk ofta skiljer 
sig mycket från formellt skrivet språk.  

3.3 Appar, sociala medier och webbsidor 

3.3.1 Många använder appar och sociala medier 

Utifrån intervjupersonernas erfarenhet använder målgruppen appar och sociala medier i ungefär 
samma utsträckning som befolkningen i stort. Jämfört med webbsidor är appar ofta mer avskalade 
med mindre omfattande text, vilket är positivt för målgruppen. En intervjuperson upplever också 
att en fördel med appar är att användaren direkt hamnar på rätt plats och inte behöver söka efter 
webbsidan, något som kan vara svårt om man råkar stava namnet på webbsidan fel.  

Har du appen är du framme, du laddar ned den en gång och har den sen. Ska du gå in på 
olika webbplatser så kanske man glömmer vad det heter, hur det stavas. (person som arbetar 
på folkhögskola) 

Utöver appar för sociala medier beskriver intervjupersonen att målgruppen bland annat använder 
appar för bankärenden, kollektivtrafik, nyheter, för att lyssna på böcker och för att boka aktiviteter 
som bio eller konserter. En del inom målgruppen använder även appar för digitala hjälpmedel. I 
kapitel 2, i avsnittet Kommunicera med digitala hjälpmedel ger vi exempel på sådana appar.  

När det gäller sociala medier beskriver flera intervjupersoner att det är positivt att de ofta är 
bildbaserade och att det i många fall går att interagera utan att skriva, till exempel genom att 
använda bilder och symboler. Samtidigt lyfter några intervjupersoner fram att det kan skilja sig åt 
hur målgruppen har möjlighet att använda sociala medier. När det gäller det innehåll som delas på 
sociala medier berättar några intervjupersoner att personer med läs- och skrivsvårigheter kanske 
publicerar bilder och filmer tillsammans med kort text, i stället för längre texter. Många inom 
målgruppen har också svårt att läsa längre texter, vilket kan vara ett hinder för att kunna ta del av 
det som andra delar.  
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Det är bildbaserat, innehållet i meddelanden och alla kommentarer med emojis som man 
kan reagera på utan att skriva, man kan sätta ditt applåder, utan att behöva fundera hur 
skriver man applåd. Det tror jag gör att de kan vara delaktiga i det. (person som arbetar 
med digitala hjälpmedel) 

Instagram är ju nästan perfekt, det är korta meddelanden och bild. Bilden säger mycket. Jag 
brukar inte skriva långa kommentarer men vara delaktig och lajka, på Facebook och 
Instagram. Det fungerar bra. Det är inte så omständligt, det är ganska enkelt. (person inom 
målgruppen) 

Enligt intervjupersonerna är det viktigt att det finns möjlighet att använda hjälpmedel som 
diktering och talsyntes för att målgruppen ska kunna använda sociala medier på lika villkor som 
personer utan läs- och skrivsvårigheter. Exempel på sociala medier som nämns under intervjuerna 
är Facebook, Instagram, Snapchat och LinkedIn.  

3.3.2 Svårt med mycket text och stora menyer på webbsidor 

Enligt intervjupersonerna finns det flera saker som kan vara svåra för målgruppen när de använder 
webbsidor. Ett exempel som lyfts fram är att webbsidor ofta innehåller mycket text och menyer 
med många alternativ. Även om det finns möjlighet att få text på webbsidan uppläst beskriver 
några intervjupersoner att en del inom målgruppen upplever att det är svårt att navigera på 
webbsidor med omfattande menyer och mycket text. För personer som har en kombination av läs- 
och skrivsvårigheter och adhd kan koncentrationssvårigheter bidra till att man tycker det är svårt 
att hitta på webbsidor.   

Även om det finns uppläsningsfunktion på många sidor i dag så tror jag att många 
dyslektiker tycker det är svårt att navigera, att det är för mycket text och för mycket 
alternativ. (person som arbetar på folkhögskola) 

En annan svårighet är att söka information genom sökmotorer och sökfunktioner på webbsidor. 
För personer med läs- och skrivsvårigheter kan det vara svårt att se om man gjort ett stavfel, vilket 
kan skapa en frustration när sökresultatet inte visar det man hade förväntat sig. En del 
sökfunktioner ger användaren förslag på liknande ord och kan på så sätt underlätta för målgruppen. 
Det beskrivs även vara positivt med sökfunktioner där användaren kan välja att tala in ord, i stället 
för att skriva. Att man har svårt att upptäcka stavfel kan också försvåra när man ska fylla i 
lösenord, både i appar och på webbsidor. I de här situationerna underlättar det att kunna logga in 
på andra sätt, till exempel med fingeravtryck eller ansiktsigenkänning. 

Intervjupersonerna lyfter även fram andra exempel som kan bidra till att göra webbsidor mer 
tillgängliga för målgruppen. En intervjuperson beskriver att det kan underlätta att använda läsarvy 
i webbläsaren. Läsarvyn hjälper till att förbättra läsbarheten genom att exempelvis ta bort 
blinkande annonser och länkar. Det underlättar också om texten på webbsidan är skriven med ett 
begripligt språk och om det går att ta till sig informationen på andra sätt än genom att enbart läsa, 
till exempel genom att texten kompletteras med bilder eller filmer.   
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Flera intervjupersoner uttrycker även att det är viktigt att det går att få text uppläst på webbsidor. 
En del inom målgruppen har tillgång till talsyntes via särskilda appar eller program, medan andra 
har en talsyntes som är inbyggd i deras dator, surfplatta eller smarta telefon. De personer som inte 
känner till eller har tillgång till någon sådan talsyntes är hänvisade till de talsynteser som finns 
integrerade på webbsidor. Därför behöver den funktionen finnas tillgänglig, enligt 
intervjupersonerna.      
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4 Stöd och hinder i olika livsfaser 

Det här avsnittet ger en bild av målgruppens behov och hinder när de använder digital 
kommunikation i olika faser av livet. Med utgångspunkt från intervjuer och dokumentstudier 
beskriver vi vilket stöd som finns i dag och i vilka faser och situationer som målgruppen löper risk 
att hamna i ett digitalt utanförskap. Avsnittet innehåller även reflektioner över vilket stöd som 
skulle behövas för att öka målgruppens digitala delaktighet och möjligheter att kommunicera 
digitalt.  

4.1 Behov och hinder hos unga personer 

4.1.1 Barn och unga får kunskap om digitala verktyg och hjälpmedel i skolan 

Utifrån intervjupersonernas erfarenhet finns det överlag bra stöd för barn och unga inom 
målgruppen att lära sig använda digitala verktyg samt hjälpmedel som kan underlätta den digitala 
kommunikationen. Däremot uttrycker några intervjupersoner att lärares kunskaper om digitala 
hjälpmedel skiljer sig åt, vilket påverkar målgruppens möjligheter till stöd.   

Både grund- och gymnasieskolan har i uppdrag att utveckla elevernas digitala kompetens. Det 
innebär bland annat att eleverna ska få lära sig att använda digitala verktyg för kunskapssökande, 
informationsbearbetning, kommunikation och lärande.22 Barn med läs- och skrivsvårigheter kan 
också få tillgång till digitala hjälpmedel, som talsyntes eller diktering i skolan. De här hjälpmedlen 
är ett stöd för elevernas inlärning, samtidigt som de är användbara för målgruppen när de 
kommunicerar digitalt.   

Skolan ska utreda elevernas behov av särskilt stöd och sätta in de åtgärder som behövs23, men 
även om en utredning görs uttrycker flera intervjupersoner att stödet skiljer sig åt mellan olika 
skolor. Det kan handla om i vilken utsträckning som digitala verktyg används i skolan och vilken 
kunskap lärarna har om digitala hjälpmedel som kan underlätta för målgruppen. En intervjuperson 
beskriver att föräldrar och anhöriga inte nödvändigtvis känner till vilka digitala hjälpmedel som 
finns, vilket innebär att skolan spelar en viktig roll för att barn och unga ska få kunskap om 
digitala hjälpmedel.  

Generellt sett beror det helt på pedagoger. Tyvärr är det inte rättvist. Har du en engagerad, 
kunnig pedagog, då får du mer än du behöver. Men har du någon som tycker det är lite 

 

22 Skolverket. Läroplan för gymnasieskolan. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-
program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan (Hämtad 2020-04-24). Skolverket.  

Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet. 
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-
lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet (Hämtad 2020-04-24). 

23 Specialpedagogiska skolmyndigheten. Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 
https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/las--och-skrivsvarigheterdyslexi/ (Hämtad 2020-04-24). 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/las--och-skrivsvarigheterdyslexi/
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svårt, får du kanske inte presenterat vad som finns. Det är inte säkert att man har föräldrar 
som tänker i de banorna. (forskare) 

I en rapport framtagen av Skolinspektionen från 2011 redovisas resultatet av en kvalitets-
granskning av skolsituationen i grundskolan för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.24 
Granskningen omfattade 21 skolor, geografiskt spridda över landet. Rapporten berör bland annat 
lärarnas behov av kompetens och beskriver att lärarna i de flesta av de 21 skolorna behövde få 
ökad tillgång till kompetensutveckling för att bättre kunna möta elever med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi.  

Utifrån intervjupersonernas erfarenhet finns det fortfarande i dag behov av att stärka lärares 
kompetens och därmed skapa mer jämlika förutsättningar för barn och unga att lära sig använda 
digitala hjälpmedel som kan underlätta användningen av digital kommunikation.   

4.1.2 Viktigt att målgruppen får lära sig använda digitala hjälpmedel innan de slutar skolan 

Utifrån intervjupersonernas erfarenhet är stödet för att vara digitalt aktiv som bäst för målgruppen 
under skoltiden, för att sedan minska. Under förutsättning att läs- och skrivsvårigheterna 
identifieras i skolåldern finns det möjlighet för barn och unga att få lära sig använda digitala 
hjälpmedel som kan underlätta den digitala kommunikationen även framöver i livet. Några 
intervjupersoner uttrycker därför att gymnasietiden är en kritisk fas och att det är viktigt att 
målgruppen får kunskap om och stöd att lära sig använda digitala hjälpmedel innan de slutar 
skolan.  

Flera intervjupersoner lyfter fram vikten av att tidigt identifiera att en person har läs- och 
skrivsvårigheter. En utredning av dyslexi kan göras av speciallärare, specialpedagog, 
dyslexipedagog, logoped eller psykolog som har kunskap om dyslexi.25 Att tidigt identifiera 
svårigheterna beskrivs dels vara viktigt för att kunna sätta in det stöd som barnet behöver, dels för 
att minska stigmat kring dyslexi.  

En intervjuperson förklarar att för barn som tidigt får veta att de har dyslexi blir det en självklarhet 
och något som de i många fall vågar prata om. Personer som får reda på att de har dyslexi senare i 
livet riskerar däremot att ha negativa erfarenheter förknippade med svårigheterna. Det kan göra att 
de undviker situationer där de behöver läsa eller skriva längre texter och att de har svårt att be om 
det stöd som de skulle behöva, till exempel för att kommunicera digitalt.    

Inom dyslexiforskningen pratar man mycket om early detection, att hitta barn med dyslexi 
tidigt och använda digitala verktyg. Gör man det riktigt tidigt, då blir det mindre 
stigmatiserande. Då blir det en självklarhet att man vågar säga att man har dyslexi. Det har 

 

24 Skolinspektionen. Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan. (Kvalitetsgranskning, Rapport 2011:8). 
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskninga
r/2011/dyslexi/kvalgr-dyslexi-slutrapport.pdf (Hämtad 2020-04-30).  

25 1177 Vårdguiden. Dyslexi. https://www.1177.se/Skane/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/larande-
forstaelse-och-minne/dyslexi/ (Hämtad 2020-04-24).  

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2011/dyslexi/kvalgr-dyslexi-slutrapport.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2011/dyslexi/kvalgr-dyslexi-slutrapport.pdf
https://www.1177.se/Skane/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/larande-forstaelse-och-minne/dyslexi/
https://www.1177.se/Skane/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/larande-forstaelse-och-minne/dyslexi/
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man då med sig när man blir tonåring, vuxen, då blir det mer integrerat i personen själv. 
(…) Jag tror att kan vi ändra attityden från början, har vi vunnit för alla livsfaser framåt. 
(forskare) 

4.2 Behov och hinder hos vuxna och äldre personer  

4.2.1 Svårt att kommunicera med myndigheter och kundtjänst genom meddelanden  

Intervjupersonerna lyfter fram några situationer i vuxenlivet som kan innebära svårigheter för 
målgruppen, till exempel att kommunicera med myndigheter och kundtjänst genom skriftliga 
meddelanden. Det kan också vara svårt att ta till sig information på myndigheters webbsidor om 
texten är lång och skriven med ett formellt språk. En intervjuperson berättar att många inom 
målgruppen som hen möter tar hjälp av andra när de ska använda myndigheters webbsidor. 

Idag kan myndigheternas hemsidor ha väldigt snåriga skrivningar, ingen talsyntes, 
ingenstans att ringa. Tufft att vara ung vuxen och själv behöva kommunicera med 
myndigheter. (förbund) 

För att myndigheters webbsidor ska vara tillgängliga för målgruppen behöver det gå att få text 
uppläst. Texten bör även vara skriven med ett begripligt språk. Flera intervjupersoner uttrycker att 
det är viktigt att det också finns möjlighet att ringa till myndigheter och kundtjänst. Att vara 
hänvisad till skriftliga meddelanden kan skapa en osäkerhet hos målgruppen, eftersom man kan 
vara rädd att stava fel. En intervjuperson upplever att chattfunktioner där kommunikationen sker 
snabbt kan vara särskilt stressande, eftersom de ger användaren mindre tid att kontrollera sin text.  

En annan situation som kan vara svår för målgruppen är att få långa texter i fysisk form via post 
som de behöver läsa. Även om mer och mer kommunikation sker digitalt händer det fortfarande att 
information skickas via post. Exempel som lyfts fram under intervjuerna är kallelser från hälso- 
och sjukvården samt information från skola eller arbete. I de här sammanhangen uttrycker 
intervjupersonerna att det skulle vara bättre för målgruppen att få informationen digitalt, så att de 
kan använda digitala hjälpmedel för att läsa texten.  

Jag upplever att många har svårt när man får kallelser och så i pappersform, att det kan 
vara svårt (…) Vi brukar rekommendera med både skola och arbete att försöka att skanna 
in och skicka digitalt också så man kan använda sig av sina hjälpmedel. Det finns några 
appar så man kan fota av och få det uppläst, men det kan vara svårt när det är många sidor. 
(logoped) 

4.2.2 Bristande kunskap om vilket stöd som går att få i arbetslivet  

Flera intervjupersoner upplever att det saknas kunskap om de digitala hjälpmedel som personer 
med läs- och skrivsvårigheter kan få i arbetslivet, både hos arbetsgivare och hos målgruppen själv. 
Några intervjupersoner uttrycker att arbetsgivare och personer ansvariga för personalfrågor skulle 
behöva ha bättre kunskap om vilka hjälpmedel som kan underlätta för målgruppen att 
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kommunicera digitalt. Utifrån intervjupersonernas erfarenhet saknar även målgruppen i vissa fall 
kunskap om vilket stöd de kan få genom sin arbetsgivare. En del personer med läs- och 
skrivsvårigheter upplever också att det är jobbigt att be om stöd.  

Det är svårt för vuxna att be om hjälp, även om dyslexistämpeln lättat upp litegrann. Att till 
exempel få hjälpmedel på arbetsplatser – ofta jobbigt för individen själv att be om det. Jag 
tror det är väldigt mycket upp till individen själv [att efterfråga stöd i arbetslivet], vilka 
rättigheter man har och vad man behöver. (forskare) 

Många har inte kännedom och inte råd att köpa [hjälpmedel], vet inte att de kan få det via 
sin arbetsgivare. (förbund) 

En liknande bild ges i rapporten Text och siffror i arbetslivet, framtagen inom ramen för projektet 
Orden på jobbet.26 Projektet har drivits av Dyslexiförbundet i samverkan med fackförbunden 
Kommunal, Transport, IF Metall med flera och finansierats av Arvsfonden. Rapporten bygger 
framför allt på djupintervjuer med personer på olika arbetsplatser. Resultatet pekar på att få 
arbetsgivare systematiskt arbetar med rutiner och processer för att underlätta för personer med läs- 
och skrivsvårigheter. Rapporten beskriver även att det är mycket få av intervjupersonerna som har 
fått hjälpmedel via sin arbetsgivare. Baserat på Begripsams undersökning Svenskarna med 
funktionsnedsättning och internet 2017 lyfter rapporten fram att tillgången till hjälpmedel sjunker 
efter studietiden, framför allt hjälpmedel till datorer.    

Samtidigt kan just projekt som Orden på jobbet ses som exempel på hur frågan kan 
uppmärksammas i arbetslivet. Ett viktigt syfte med projektet har varit att sprida kunskap om läs- 
och skrivsvårigheter och visa på möjligheter och lösningar. I det här sammanhanget upplever en 
intervjuperson att de fackliga organisationerna har blivit bättre på att ta upp frågorna, men att det 
är något som de behöver fortsätta arbeta med.  

Personer inom målgruppen som arbetar eller är arbetssökande kan söka bidrag till 
arbetshjälpmedel hos Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.27 Arbetsförmedlingen ansvarar 
för bidrag till arbetshjälpmedel för arbetssökande och under de 12 första månaderna av en ny 
anställning. Därefter ansvarar Försäkringskassan för bidraget.    

4.2.3 Saknas plats där vuxna och äldre kan få kunskap om digitala hjälpmedel  

Några intervjupersoner uttrycker att det inte finns någon tydlig plats eller funktion att vända sig till 
för vuxna och äldre inom målgruppen som behöver stöd när de använder digital kommunikation. 
En intervjuperson jämför med de syncentraler som riktar sig till personer med synnedsättning, och 
menar att det saknas en liknande plats där personer med läs- och skrivsvårigheter kan få stöd och 

 

26 Begripsam. Text och siffror i arbetslivet. 
https://www.dyslexi.org/sites/default/files/bifogade_filer/analysrapport_opj.pdf (Hämtad 2020-04-29).  

27 Försäkringskassan. Arbetshjälpmedel. 
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/arbetshjalpmedel (Hämtad 2020-04-
24).  

https://www.dyslexi.org/sites/default/files/bifogade_filer/analysrapport_opj.pdf
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/arbetshjalpmedel
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information om exempelvis digitala hjälpmedel. Ytterligare en intervjuperson upplever att det 
finns ett tomrum efter skolan när det gäller var målgruppen kan vända sig för att få stöd att 
kommunicera digitalt. 

På fritiden och i hemmet är det regionerna som ansvarar för olika hjälpmedel.28 I en del regioner 
kan digitala hjälpmedel för personer med läs- och skrivsvårigheter förskrivas som hjälpmedel av 
logopeder, men reglerna skiljer sig åt mellan olika regioner.29 Eftersom digitala hjälpmedel i dag i 
många fall finns inbyggda i datorer, surfplattor och smarta telefoner, finns det inte alltid ett behov 
av att få hjälpmedel förskrivna. Däremot uttrycker intervjupersonerna att målgruppen behöver få 
kunskap om, och stöd att lära sig använda digitala hjälpmedel.   

Vuxna och äldre inom målgruppen som inte fått med sig den här kunskapen från skolan kan i vissa 
fall få information genom sin arbetsgivare. Även föreningar och förbund lyfts fram som en viktig 
källa till information, men intervjupersonerna menar att det skulle behövas fler platser dit 
målgruppen kan vända sig för att få information om och möjlighet att lära sig använda digitala 
hjälpmedel.  

… att ha någonstans att vända sig till, ringa och boka en tid, diskutera, visa, hur fungerar 
vissa saker. Vissa är väldigt osäkra på viss teknik. Har man misslyckats en gång, kanske 
två, tre gånger så lägger man ned det. Det vore rätt så bra med ett bibliotek eller annan 
offentlig sammankomst där man kan boka tid. (person som arbetar på folkhögskola) 

Ett exempel som nämns under intervjuerna är kvällskurser vid folkhögskolor, där deltagarna kan få 
stöd att lära sig använda digitala hjälpmedel. Utifrån intervjupersonernas erfarenhet finns ett fåtal 
sådana kurser i dag, men de tycker att det skulle behövas fler. Det finns också möjlighet att få 
digitalt stöd på vissa bibliotek, vilket lyfts fram i rapporten Insatser för digital kompetens på 
folkbiblioteken, som tagits fram på uppdrag av SKL (i dag SKR), Digidelnätverket och Kungliga 
biblioteket.30 För att bibliotekspersonalen ska kunna anpassa stödet till målgruppen är det viktigt 
att de har kunskap om digitala hjälpmedel, som talsyntes, diktering, ordprediktion och rättstavning.   

4.2.4 Äldre personer inom målgruppen riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap 

Intervjupersonerna upplever att äldre personer inom målgruppen överlag löper högre risk att 
hamna i ett digitalt utanförskap än den yngre generationen. Sett till befolkningen i stort visar 
undersökningen Svenskarna och internet 2019 att de äldre känner sig minst delaktiga i det digitala 

 

28 Dyslexiförbundet. Vem betalar? https://www.dyslexi.org/skrivknuten/verktyg/vem-betalar (Hämtad 2020-04-
30).  

29 Infoteket om funktionshinder. Assisterande teknik vid läs- och skrivsvårigheter. 
https://www.regionuppsala.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Sprak--och-
kommunikationsproblem/Alternativa-verktyg-vid-las--och-skrivsvarigheterdyslexi/ (Hämtad 2020-04-24). 

30 Ida Norberg. På uppdrag av SKL, Digidelnätverket, Kungliga biblioteket. Insatser för digital kompetens på 
folkbiblioteken – En studie om folkbibliotekens arbete för digital delaktighet. (2016). 
https://skr.se/download/18.5160ef2615dce507980b597e/1503062786927/RAPPORT-INSATSER-FÖR-
DIGITAL-KOMPETENS-PÅ-FOLKBIBLIOTEKEN.pdf (Hämtad 2020-05-26). 

https://www.dyslexi.org/skrivknuten/verktyg/vem-betalar
https://www.regionuppsala.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Sprak--och-kommunikationsproblem/Alternativa-verktyg-vid-las--och-skrivsvarigheterdyslexi/
https://www.regionuppsala.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Sprak--och-kommunikationsproblem/Alternativa-verktyg-vid-las--och-skrivsvarigheterdyslexi/
https://skr.se/download/18.5160ef2615dce507980b597e/1503062786927/RAPPORT-INSATSER-F%C3%96R-DIGITAL-KOMPETENS-P%C3%85-FOLKBIBLIOTEKEN.pdf
https://skr.se/download/18.5160ef2615dce507980b597e/1503062786927/RAPPORT-INSATSER-F%C3%96R-DIGITAL-KOMPETENS-P%C3%85-FOLKBIBLIOTEKEN.pdf
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samhället.31 För äldre personer inom målgruppen kan läs- och skrivsvårigheterna ytterligare 
försvåra användningen av digital kommunikation. Äldre med läs- och skrivsvårigheter har inte 
heller fått med sig kunskap om digitala hjälpmedel från skolan, vilket också kan vara ett hinder när 
de ska kommunicera digitalt. En intervjuperson upplever att många äldre är ovana vid att använda 
digitala hjälpmedel och att det finns en osäkerhet och en rädsla inför digitala hjälpmedel. Många 
äldre beskrivs vara mest bekväma med att kommunicera genom röstsamtal, eller genom att träffas 
fysiskt. 

Ovanan att använda hjälpmedel är väldigt stor [bland äldre]. Och en rädsla, osäkerhet att 
ta till sig de tekniska hjälpmedlen. Där värdesätts personliga möten och röstsamtal högt. 
Jag tror ofta det är det sättet de känner sig mest bekväma. (person som arbetar på 
folkhögskola) 

Eftersom den äldre generationen inte har fått lära sig att använda digitala verktyg och hjälpmedel i 
skolan, beror deras förutsättningar att vara digitalt aktiva till stor del på vilken kunskap de fått med 
sig från arbetslivet, enligt en intervjuperson. För äldre personer inom målgruppen som inte fått 
stöd genom sin arbetsgivare är det särskilt viktigt att det finns platser dit de kan vända sig för att få 
digitalt stöd och kunskap om digitala hjälpmedel efter att de slutat arbeta.   

Bland äldre är det kanske ett ännu större utanförskap, beroende på om de via sitt arbete 
eller andra fått kunskap om de här hjälpmedlen. Många har gått i en skola där de inte fått 
hjälp, och är rädda för det digitala. Där är det självklart en större grupp som är 
avståndstagande till den digitala verkligheten. (…) En stor grupp som är livrädd, en grupp 
som är nyfikna. (förbund) 

 

 

 

31 Internetstiftelsen. Svenskarna och internet 2019. (s. 79). 
https://svenskarnaochinternet.se/app/uploads/2019/10/svenskarna-och-internet-2019-a4.pdf (Hämtad 
2020-04-24). 

https://svenskarnaochinternet.se/app/uploads/2019/10/svenskarna-och-internet-2019-a4.pdf
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5 Slutsatser 

Det här kapitlet sammanfattar de hinder och behov som vi pekat på i rapporten. Vi ger också några 
rekommendationer som vi tror kan bidra till att öka målgruppens digitala delaktighet.  

5.1 Behov och hinder per kommunikationssätt 

Avsnittet sammanfattar de viktigaste slutsatserna för respektive kommunikationssätt. Avsnittet 
avslutas med en sammanställning av vad som är viktigt för att digitala tjänster ska vara tillgängliga 
för målgruppen.  

5.1.1 Röstsamtal och videosamtal fungerar bra att använda 

Intervjupersonerna beskriver att det fungerar bra att kommunicera genom röstsamtal och 
videosamtal för målgruppen. Överlag upplever de inte att personer med läs- och skrivsvårigheter 
har större svårigheter än andra att ringa röstsamtal och videosamtal. Bland vuxna och äldre är det 
vanligt att kommunicera genom röstsamtal. Utifrån intervjupersonernas erfarenhet väljer yngre 
personer i större utsträckning andra kommunikationssätt, som sms eller chatt, eftersom det är 
vanligare bland deras jämnåriga. 

En svårighet kopplat till röstsamtal är att behöva anteckna under samtalet. För personer med läs- 
och skrivsvårigheter kan det vara svårt att hinna få med all information. Det finns också risk att 
man missuppfattar vad som sägs eftersom mycket fokus går till att skriva.  

5.1.2 Vanligt med korta meddelanden – svårt med e-post 

Utifrån intervjupersonernas erfarenhet är det vanligt att målgruppen kommunicerar genom 
meddelanden, som sms och chatt. Det är positivt att texten ofta är kortfattad och går att 
komplettera med bilder och symboler. Jämfört med e-post ställer meddelanden inte heller samma 
krav på ett korrekt språk. Däremot kan det vara svårt att chatta i ett högt tempo.  

Intervjupersonerna upplever att en del inom målgruppen undviker att kommunicera genom e-post, 
eftersom det innebär flera utmaningar. Jämfört med sms och chattmeddelanden innehåller e-
postmeddelanden generellt längre, mer formell text, vilket kan vara svårt för målgruppen att både 
läsa och skriva. Digitala hjälpmedel som talsyntes, diktering, ordprediktion och rättstavning kan 
underlätta för målgruppen att kommunicera med meddelanden, men det krävs övning för att kunna 
använda hjälpmedlen. 

5.1.3 Många använder appar och sociala medier – svårare med webbsidor 

Intervjupersonerna upplever att målgruppen använder appar och sociala medier i ungefär samma 
utsträckning som befolkningen i stort. Det är positivt att appar ofta är avskalade och innehåller 
mindre text jämfört med webbsidor, samt att sociala medier i många fall är bildbaserade. Däremot 
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kan det skilja sig åt hur målgruppen har möjlighet att använda sociala medier. Några 
intervjupersoner beskriver exempelvis att man kanske publicerar bilder eller filmer i stället för 
längre texter.  

Enligt intervjupersonerna finns det flera utmaningar med att använda webbsidor för målgruppen. 
Webbsidor innehåller ofta mycket text och menyer med många alternativ som kan vara svåra att 
navigera i. Det kan också vara svårt att söka efter information, om man stavar sökordet fel.   

5.1.4 Hur blir digitala tjänster tillgängliga för målgruppen? 

Målgruppens förutsättningar att kommunicera digitalt och att vara digitalt aktiv hänger både ihop 
med vilka möjligheter till stöd som finns och hur de digitala tjänsterna är utformade. Genom att 
beakta tillgängligheten i tjänsterna kan det finnas möjlighet för fler inom målgruppen att 
självständigt kommunicera digitalt. Med utgångspunkt från intervjuerna visar figur 2 exempel på 
vad som är viktigt för att digitala tjänster ska vara tillgängliga för målgruppen.  

Figur 2: Behov vid användning av digital kommunikation.  

Behov Beskrivning 

Kortfattad och begriplig text Text bör vara kortfattad och skriven med ett begripligt språk. Med 
begripligt språk menas till exempel att meningarna är korta och att 
välkända ord används. Texten bör även vara konkret, utan bildspråk.  
 

Avskalad design och 
konsekvent utformning 

Digitala tjänster bör ha en avskalad design där användaren får 
möjlighet att pausa eller stänga av rörelser som kan försämra 
läsbarheten, som animeringar, video eller rullande text. De bör också 
ha en konsekvent utformning för att användaren ska förstå hur 
webbsidan eller appen fungerar och enklare kunna hitta det 
användaren söker. 
 

Sökfunktioner som är 
förlåtande för stavfel 
 

Att få förslag på sökord när man söker på en webbsida eller i en app 
underlättar för personer med läs- och skrivsvårigheter. Om 
användaren stavar sökordet fel är det positivt om sökfunktionen visar 
resultatet för liknande ord, likt Googles funktion ”Menade du ..?”.       
 

Möjlighet att logga in på 
olika sätt 

En del inom målgruppen har svårt att upptäcka stavfel, vilket kan 
försvåra när de ska fylla i lösenord på webbsidor eller i appar. I de här 
situationerna underlättar det att kunna logga in på andra sätt, till 
exempel med fingeravtryck eller ansiktsigenkänning. 
  

Flexibla 
kommunikationslösningar 

För att digitala tjänster ska vara tillgänglig för målgruppen behöver 
det finnas flera sätt att ta till sig information. Det behöver till exempel 
gå att få text uppläst. Texten kan även kompletteras med bilder och 
filmer. På samma sätt behöver det finnas möjlighet att lämna 
information på olika sätt, till exempel genom att använda hjälpmedel 
för att tala in meddelanden. 
 

Möjlighet att använda 
hjälpmedel  

Digitala tjänster behöver kunna användas tillsammans med digitala 
hjälpmedel, som talsyntes, diktering, ordprediktion och 
rättstavningsprogram. 
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Behov Beskrivning 
Intervjupersonerna uttrycker också att det är positivt om talsyntes 
finns integrerat på webbsidor. Funktionen för uppläsning bör vara lätt 
att hitta och finnas i anslutning till texten. Det bör vara enkelt att 
starta och pausa uppläsningen. Det är också viktigt att användaren 
kan välja vilken del av texten som ska läsas upp. För en del är det 
enklare att följa med i texten om orden markeras samtidigt som de 
läses upp. 

 

5.2 Rekommendationer för att förbättra stödet i olika livsfaser 

I det här avsnittet ger vi rekommendationer som kan bidra till att öka målgruppens digitala 
delaktighet. 

5.2.1 Stärk lärarnas kunskap om digitala hjälpmedel 

Både grund- och gymnasieskolan har i uppdrag att utveckla elevernas digitala kompetens. Det 
innebär bland annat att eleverna ska få lära sig att använda digitala verktyg för kunskapssökande, 
informationsbearbetning, kommunikation och lärande.32 Våra intervjupersoner upplever överlag 
att det finns bra stöd för målgruppen att lära sig använda digital teknik och digitala hjälpmedel i 
skolan. I vilken utsträckning som digitala verktyg används och vilken kunskap lärarna har om 
digitala hjälpmedel som underlättar för målgruppen kan däremot skilja sig åt. Utifrån 
intervjupersonernas erfarenhet finns det behov av att stärka lärares kompetens och därmed skapa 
mer jämlika förutsättningar för barn och unga att lära sig att använda digitala hjälpmedel som kan 
underlätta användningen av digital kommunikation.   

Barn och unga får inte nödvändigtvis träna på att exempelvis sms:a, chatta, skicka e-post eller 
använda videosamtal i skolan. Men genom att de under skoltid övar upp sin generella digitala 
kompetens och får lära sig att använda digitala hjälpmedel, skapas förutsättningar för att de ska 
kunna kommunicera digitalt också utanför skolan.   

En förutsättning för att barn och unga ska få möjlighet att lära sig använda digitala hjälpmedel, 
som talsyntes, diktering, ordprediktion och rättstavningsprogram i skolan är att deras behov av 
stöd tidigt identifieras. Det är därför också viktigt att skolan har rutiner för att kartlägga och utreda 
läs- och skrivsvårigheter inklusive dyslexi.   

 

32 Skolverket. Läroplan för gymnasieskolan. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-
program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan (Hämtad 2020-04-24). Skolverket.  

Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet. 
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-
lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet (Hämtad 2020-04-24). 

Rekommendation: Säkerställ att lärare i skolan får utbildning om digitala hjälpmedel som kan 
underlätta för målgruppen att kommunicera digitalt. 

 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
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5.2.2 Stärk arbetsgivarnas kunskap om digitala hjälpmedel 

Utifrån intervjupersonernas erfarenhet saknas kunskap om de digitala hjälpmedel som personer 
med läs- och skrivsvårigheter kan få i arbetslivet, både hos arbetsgivare och hos målgruppen själv. 
En liknande bild framgår av rapporten Text och siffror i arbetslivet, som pekar på att få 
arbetsgivare systematiskt arbetar med rutiner och processer för att underlätta för målgruppen.33 
Våra intervjupersoner upplever även att en del inom målgruppen tycker att det är svårt att prata om 
sin dyslexi och att be sin arbetsgivare om stöd.  

Arbetshjälpmedel är avsedda för att användas på arbetet, men genom att få tillgång till och 
möjlighet att lära sig använda digitala hjälpmedel får målgruppen förutsättningar att kunna 
använda liknande hjälpmedel även i andra situationer när de kommunicerar digitalt. Att sprida 
kunskap om läs- och skrivsvårigheter bland arbetsgivare är också ett sätt att lyfta frågan och öppna 
upp för att det ska kännas enklare för målgruppen att be om stöd i arbetslivet.  

5.2.3 Erbjud stöd för vuxna och äldre att lära sig använda digitala hjälpmedel 

Digitala hjälpmedel som kan underlätta för målgruppen att kommunicera digitalt finns i dag i 
många fall inbyggda i datorer, surfplattor och smarta telefoner. Trots att kunskapen om de här 
hjälpmedlen ökar, upplever intervjupersonerna att det fortfarande är många inom målgruppen som 
inte känner till dem och som skulle behöva få information och stöd att lära sig använda digitala 
hjälpmedel.  

I dag kan målgruppen bland annat få information och stöd att lära sig använda digitala hjälpmedel 
via föreningar, förbund och i vissa fall genom kurser vid folkhögskolor, men intervjupersonerna 
menar att det finns behov av fler sådana sammanhang. 

33 Begripsam. Text och siffror i arbetslivet. 
https://www.dyslexi.org/sites/default/files/bifogade_filer/analysrapport_opj.pdf (Hämtad 2020-04-29). 

Rekommendation: Sprid kunskap om läs- och skrivsvårigheter inklusive dyslexi bland 
arbetsgivare och informera dem om vilka digitala hjälpmedel som kan underlätta för 
målgruppen i arbetslivet. Ett exempel på hur frågan kan uppmärksammas är genom projekt 
som Orden på jobbet, som involverar fackförbund och därmed når ut brett. 

Rekommendation: Skapa flera sammanhang dit vuxna och äldre inom målgruppen kan vända 
sig för att få information och stöd för att lära sig använda digitala hjälpmedel för att 
kommunicera digitalt. Lämpliga sammanhang skulle kunna vara kurser på folkhögskolor eller 
bibliotek anpassade för målgruppen. 

https://www.dyslexi.org/sites/default/files/bifogade_filer/analysrapport_opj.pdf
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