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Inledning  

En vanlig uppskattning är att cirka 20 procent av oss i Sverige har funktionshinder av något slag. 

Socialstyrelsen definierar ordet ”funktionshinder” som den ”begränsning som en 

funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen". Fokus är alltså flyttat från 

själva funktionsnedsättningen till vad som kan göras för att undanröja eller minska de svårigheter 

som funktionsnedsättningen orsakar i de miljöer man befinner sig i. Det kan handla om att 

försöka övervinna svårigheter hemma eller på jobbet, i olika relationer, i aktiviteter av olika slag, 

när man utbildar sig eller deltar i samhällslivet i övrigt. Konkret handlar det ofta om tillgänglighet 

på ett eller annat sätt – att inte kunna ta av locket, att inte höra signalen, att inte se och därför inte 

hitta det man söker, att inte minnas det man behöver göra, att inte kunna ta sig fram dit man 

behöver, att inte få tag i… Det är därför en hel del – men inte allt – handlar om hur omvärlden kan 

anpassas. Greppvänligare handtag, annorlunda signalsystem som når fram, tydliga strukturer för 

var man själv är och var föremål i omvärlden finns att hitta, automatiska påminnelser om att ta 

medicinen, ramper istället för trappor, osv.   

Personer med funktionsnedsättning har samma rättigheter och skyldigheter som övriga i 

samhället, och det är bara likvärdig tillgång till information och de fysiska miljöerna som kan ge 

oss alla de förutsättningar vi förtjänar. Variationen av funktionsnedsättningar är stor, de 

personliga konsekvenserna ännu större – och utrymmet för förbättringar är omfattande.   

Det är inte ovanligt att hjälpmedel som tas fram för ett behovsområde kommer till användning i 

andra. Exempel på detta är när personer med dyslexi kan använda läshjälpmedel för dem med 

nedsatt syn, eller när ljudsignaler för att påminna personer med demens om att ta sin medicin kan 

användas av synskadade för andra ändamål.   

Bakgrund  

Uppdraget är en del i A-focus uppdrag att ta fram en marknadsöversikt för innovatörer i PTS 

innovationstävling.   

Att strukturera statistik över personer med funktionshinder.   
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Sedan länge produceras diagnosbaserad statistik för att beskriva storleken på olika grupper av 

personer med funktionsnedsättningar. Den som är tillräckligt insatt i definitioner och diagnoser kan 

då göra jämförelser över tid inom och mellan olika grupper. Detta för att dels bygga upp en överblick 

över historik och dagsläge, dels underlätta beräkningar av framtida utveckling. Ett överblicks- och 

systemperspektiv för beslutsfattare, om man så vill.   

Ett annat sätt är att bygga upp statistiken ”underifrån” genom att gruppera den efter hur individers 

personliga förmågor kan vara nedsatta. På så sätt fokuserar man mer på de behov individer kan ha, 

och därmed även på vilka slags stöd och hjälpmedel som finns – och som kanske borde utvecklas. 

Denna mer behovs- och marknadsbeskrivande uppdelning används bl. a. av USA:s nationella 

folkhälsomyndighet CDC1, men även i Sverige av t ex Funka Nu och omfattar även nedsatta förmågor 

där en diagnos saknas.   

Då syftet bl.a. är att underlätta entreprenörers och innovatörers grundläggande arbete med att få 

grepp om och bedöma sin marknadspotential, har A-focus därför i dialog med PTS valt att använda 

sorteringsbegrepp som täcker in många funktionsnedsättningar, och som just utgår från individ- och 

behovsorienterade kategorier. Sammanställningen är därför utformad med utgångspunkt från  

nedanstående behovsområden2:   

 Rörelse & motorik  

 Läsa & skriva  

 Förstå  

 Se  

 Höra  

 Tala  

 Koncentration & minne  

 Social interaktion  

Syfte och mål  

A-focus ska redogöra för den statistik som finns över antalet personer med funktionsnedsättning 

fördelad efter behov/förmåga. Syftet är att marknadsuppskattningen ska kunna ge både innovatörer 

                                                           

1 Källa: http://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/types.html  

2 Notera att sammanställningar av denna typ inte kan bli absolut kompletta utan orimligt mycket 

arbete. Det finns alltid någon diagnos eller något tillstånd som inte redovisas i 

statistiksammanställningen.  
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och andra aktörer en bild av hur många personer som har olika behov. Det är mot dessa behov som 

innovatörerna kan rikta sina innovationer. Ett delsyfte är att påvisa marknadspotentialen för större 

organisationer i att genomföra förbättringar för användare/medborgare med funktionsnedsättningar.  

Metod  

A-focus har kartlagt och bedömt befintlig statistik, bl a genom internetsökningar och kontakter med  

myndigheter och intresseorganisationer, för att kunna:   

 Redovisa de data som finns för berörda områden samt källorna för dessa  

 Redogöra för de definitioner som används  

 Bedöma och kommentera resultaten med avseende på definitioner och tillförlitlighet  

Identifiera viktiga utvecklingstrender där detta är möjligt  

Avgränsningar  

A-focus tar inte fram egen statistik utan sammanställer data från existerande, sökbara källor.  

Läsanvisning  

Sammanställningen inleds med ett generellt kapitel om statistiken. Därefter följer 

statistiksammanställningar med ett huvudkapitel per behovsområde3.   

I varje huvudkapitel (per behovsområde) finns en redogörelse för vad området omfattar, vilka 

definitioner som används för de olika funktionsnedsättningar som ingår i området, vilken statistik 

som finns publicerad i olika källor samt eventuella trender inom området. Sist i varje huvudkapitel 

finns en tabell där all statistik är samlad.  

Generellt om statistiken  

Många i Sverige har någon slags funktionsnedsättning, men en heltäckande, tillförlitlig nationell 

statistik saknas. Dels därför att undersökningarna inte omfattar samma funktionsnedsättningar eller 

definitioner. Dels för att vissa undersökningar är mer diagnosorienterade, medan andra fokuserar på 

funktion och stödbehov. Hur statistiken är framtagen och utformad beror på för vilket syfte den tagits 

fram. Det finns inga enhetliga, fastställda svenska kriterier för vilka som ingår i olika grupper med 

funktionsnedsättning.  

                                                           

3 Se under 1.1 Bakgrund: områden är Rörelse & motorik, Läsa & skriva, Förstå, Se, Höra, Tala,  

Koncentration & minne, Social interaktion  
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Härtill kommer att vissa funktionsnedsättningar gör att individen helt enkelt inte kan delta i 

undersökningar. Dessutom räknas individer med fler än en funktionsnedsättning in i två eller fler 

olika kategorier samtidigt. För att få en uppfattning om antal individer med en viss nedsättning 

behöver man ibland se både till existerande statistik och göra uppskattningar, det beror på hur djupt 

man behöver gå för att hitta sin specifika målgrupp.   

Det finns i dag 27 myndigheter i Sverige som har ansvar för officiell statistik och Statistiska 

centralbyrån (SCB) samordnar och stödjer systemet för den officiella statistiken. Information om hur 

man arbetar och vilka myndigheter som ingår finns på SCB:s webbplats.   

Kommentar till källorna  

A-focus har ansvarat för insamling, granskning och sammanställning av insamlade uppgifter.  I första 

hand och huvudsakligen har datainsamling gjorts genom internetsökningar efter svenska och 

internationella källor. Data har bedömts efter källans relevans och trovärdighet. Särskild vikt har fästs 

vid material som kontrollerats av sakkunniga. Svenska myndigheter som varit i särskilt fokus har 

kontaktats per telefon samt e-post. Vid behov har även intresseorganisationer kontaktats.   

SCB ULF och dess efterföljare sedan 2008 ULF/SILC. Årliga svenska intervjubaserade undersökningar 

av levnadsförhållanden (ULF) bland olika grupper i Sverige. Delar av frågebatteriet är den 

EUgemensamma Statistics on Income and Living Conditions (SILC), som även möjliggör jämförelser på 

europeisk nivå. Varje år kompletteras den ordinarie svenska undersökningsdelen med något utvalt 

fokusområde, t.ex. boende, ekonomi, hälsa, fritid, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, 

sysselsättning, trygghet, osv.   

Från 2014 är hälsoavsnittet i ULF/SILC ändrat och förkortat. Dels på grund av nya direktiv från 

Eurostat för SILC, och dels eftersom man ville minska intervjutiden. Vissa frågor är omformulerade, 

och andra är borttagna – även inom området sjukdomar och hälsa. Därmed kan förändringar över tid 

helt eller delvis bero på ändrade frågor, ändrade indikatorer eller ändrade definitioner. Dock har 

dessa rapporter stabil metodik och långa tidsserier, och tillförlitligheten i de enskilda 

undersökningarna är hög. Extra intressanta i funktionssammanhang är de rapporter som görs ungefär 

vart åttonde år, och som särskilt belyser hälso- och sjukvårdsfrågor. De senaste är:   

SCB Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2015. Rapport 2016:1.   

En specialrapport i SCB:s serie av arbetskraftsundersökningar (AKU), beställd från SCB av  

Arbetsförmedlingen på regeringens uppdrag. Med funktionsnedsättning menas i denna undersökning 

att man kan ha nedsatt syn eller hörsel, ha tal- eller röstproblem, rörelsenedsättning, allergi eller någon 

form av psykisk funktionsnedsättning. Det kan också vara att man har diabetes, hjärtlungproblem, mag-
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tarmsjukdom, psoriasis, epilepsi, dyslexi eller något liknande. Syftet är att ge en aktuell bild av 

situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.  

Statistikansvarig är Arbetsförmedlingen. Genomarbetad och av stort intresse. Undersökningar finns 

även för 2014, 2013 och 2006.   

SCB Levnadsförhållanden 2012-2013 – Rapport 127, 2015. SCB:s senaste fördjupningsstudie av 

hälsotillståndet i befolkningen. Detta är den senaste studien där intervjupersonen tillfrågades om alla 

sina sjukdomar. Väl genomarbetad studie med hög tillförlitlighet.   

SCB Ohälsa och sjukvård 1980-2005 – Rapport 113, 2006. Ingick som en utvidgad del av SCB:s årliga 

undersökning av levnadsförhållanden (ULF) för 2004/2005. En väl genomarbetad studie med utvidgat 

fokus på hälsofrågor. Hög tillförlitlighet och bra bakgrundsmaterial.   

SCB Ohälsa och sjukvård 1980-2000 - Rapport 95, 2002. Ger en statistisk belysning av befolkningens 

hälsotillstånd och kontakter med sjukvården under 1996-2000. Dessutom görs en mer översiktlig bild 

av utvecklingen sedan 1980-81. En jämförande studie med ett tjugoårigt perspektiv. Väl 

genomarbetad och gör jämförelser över tid. Hög tillförlitlighet och bra bakgrundsmaterial.  

Infoteket om funktionshinder i Uppsala län. Landstingets informationskälla för den som har 

funktionsnedsättning, är förälder, anhörig eller arbetar med barn, ungdomar eller vuxna med 

funktionsnedsättningar i skola eller annan verksamhet. Uppdateras periodiskt, men oklart hur 

aktuella siffrorna är och varifrån de kommer. Får ändå betyget God tillförlitlighet.   

Reumatikerförbundet. Ett riksförbund med 55 000 medlemmar som vill ge reumatiker delaktighet och 

jämlikhet inom alla samhällsområden. Anger inte källor eller uppdateringsintervall. Medelgod  

tillförlitlighet.   

Funka Nu AB. Arbetar med tillgänglighet vad gäller information i alla tänkbara format, digitala 

gränssnitt och automater. Funka Nu har även en verksamhetsdel som fokuserar på tillgänglighet i 

byggd miljö och bemötandefrågor. Anger inte källor eller uppdateringsintervall för uppgifterna på sin 

hemsida. Medelgod tillförlitlighet.    

”Dyslexi från teori till praktik”, författad av Høien och Lundberg, 1992. Denna bok är ett nordiskt 

referensverk inom dyslexiområdet. Medelgod tillförlitlighet.   

Svenska Dyslexiföreningen. Medlemmar är i första hand lärare, specialpedagoger, logopeder, läkare 

och psykologer som arbetar med barn ELLER vuxna med läs- och skrivsvårigheter. Föreningen är 

dock öppen för alla. Anger inte källor eller uppdateringsintervall. Medelgod tillförlitlighet.  

Gillberg Neuropsychiatry Centre (GNC) vid Sahlgrenska Akademin. Ett nationellt specialiserat 

centrum med fokus på forskare och forskning inom barn- och ungdomspsykiatri. Hög forskartäthet  
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och hög tillförlitlighet.   

Afasiförbundet. En intresseorganisation som arbetar för att personer med afasi eller grav 

språkstörning ska kunna leva ett gott liv. Anger inte källor eller uppdateringsintervall. Något 

bristande i aktualitet. Medelgod tillförlitlighet.   

Ögonfonden. Synfrämjandets Forskningsfond skall främja och initiera vetenskaplig ögon- och 

synforskning i syfte att förebygga och behandla ögonsjukdomar samt att effektivt utnyttja 

kvarvarande synförmåga. Anger inte källor eller uppdateringsintervall. Medelgod tillförlitlighet.  

Synskadades Riksförbund (SRF). En intresseorganisation för synskadade som arbetar både med 

självhjälp och kamratstöd samt försöker utöva påtryckningar på stat, landsting och kommuner. 

Självhjälpen är dels informell och dels organiserad i form av bl a ledarhundsfördelning, kurser och 

barnläger. Anger inte källor eller uppdateringsintervall. Medelgod tillförlitlighet.  

Arbetsförmedlingen. Har förutom att sammanföra arbetsgivare och arbetssökande även till uppgift att 

förbättra arbetsmarknadens övergripande funktionssätt. Statistik kring personer med 

funktionsnedsättningars villkor på arbetsmarknaden redovisas i en ny rapport som beställts från SCB, 

”Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning” 2013. Undersökningen 

kommer att genomföras årligen, och undersökningen för 2014 publiceras i april 2015. God metodik  

och hög tillförlitlighet.   

Hörselskadades Riksförbund (HRF). Förbundets mål är att främja hörselskadade personers möjlighet 

att delta i samhället på samma villkor som hörande. Driver även informationstjänsten Hörsellinjen.  

Anger inte källor eller uppdateringsintervall. Medelgod tillförlitlighet.  

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR). Har som uppgift att tillvarata dövas sociala, ekonomiska, 

språkliga och kulturella intressen. Anger inte källor eller uppdateringsintervall. Medelgod  

tillförlitlighet.  

Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor (NKCdb). Har Socialstyrelsen som uppdragsgivare. 

Skall tillhandahålla nationellt expertstöd, sprida information, verka för utveckling och samverkan, 

verka för metodutveckling och samverkan särskilt inom områdena information och kommunikation 

samt stödja kommuner, landsting och andra aktörer med kompetensutveckling. Uppgifterna granskas 

av både förskrivare och forskare. Källor och uppdateringsintervall anges inte. Hög tillförlitlighet.  

Patientinformationen i Örebro Län. Har genomarbetad patientinformation inom 

funktionshinderområdet. Kräver dock att man kan lite terminologi och att man vet vad man skall 

söka efter. Uppgifterna granskas av förskrivare och forskare. Källor och uppdateringsintervall anges 

inte. Hög tillförlitlighet.  
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ASHA (The American Speech-Language Association) är en yrkessammanslutning med amerikanska 

och internationella praktiker och forskare inom tal- och språkområdena och har drygt 140 000 

medlemmar. Syftet är att driva medlemmarnas och personer med språkliga funktionsnedsättningars 

intressen. Uppgifterna granskas av såväl amerikanska som internationella förskrivare och forskare.  

Källor och uppdateringsintervall anges inte. Hög tillförlitlighet.  

Stamningsförbundet. Vill skapa en bättre situation för personer som stammar genom att informera om 

stamningens problem på samhällets alla nivåer, stödja och kontinuerligt ta del av forskning inom alla 

områden som berör stamning, bevaka att hjälpmedel blir godkända för användning och bevaka olika 

behandlingsmetoder om stamning. Anger inte källor eller uppdateringsintervall. Medelgod  

tillförlitlighet.   

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering). Har i uppdrag att utvärdera etablerade och nya 

metoder som används i vården för. Utifrån aktuell och välgjord forskning undersöks vilken 

medicinsk effekt olika metoder har, om de innebär några risker, och om åtgärderna ger mesta möjliga 

nytta för pengarna. Hög tillförlitlighet, men resultaten blir ibland starkt debatterade.   

Internetmedicin. Internetbaserat verktyg för förskrivare inom svensk sjukvård med aktuella och 

daterade behandlingsöversikter skrivna av namngivna experter som granskats av likaledes 

namngivna kollegor inom aktuell specialitet. Källor och uppdateringsintervall anges i regel inte. Hög  

tillförlitlighet.  

Svenskt Demenscentrum (SDC). Sambandscentral och kunskapsbank inom demensområdet. Söker 

driva på utvecklingen inom vård och omsorg för ett mer demensvänligt samhälle. Bakom centret står 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum samt Stiftelsen Silviahemmet. Uppdraget kommer från 

Socialstyrelsen och regeringen som finansierar verksamheten. Uppgifterna granskas av förskrivare 

och forskare. Källor och uppdateringsintervall anges i regel inte. Hög tillförlitlighet.  

Hjärnfonden. Samlar in pengar till forskning och till information om hjärnan och dess sjukdomar, 

samt om hjärnans sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Omfattande information på dess 

hemsida. Uppgifterna granskas av förskrivare och forskare. Källor och uppdateringsintervall anges i  

regel inte. Hög tillförlitlighet.  

Demensförbundet. Sveriges största anhörigorganisation för demenssjuka och anhöriga. Förbundet får 

statligt handikappbidrag från Socialdepartementet, och har central telefonrådgivning för demenssjuka 

och anhöriga/närstående. Källor och uppdateringsintervall anges i regel inte. Medelgod tillförlitlighet.  

Socialstyrelsen. En statlig förvaltningsmyndighet under Socialdepartementet för styrning och 

övervakning av verksamhet som rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, 
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hälsoskydd, smittskydd, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor om 

alkohol och missbruksmedel. Har statistikansvaret inom sina områden och samarbetar tätt med SCB.  

Omfattande produktion av statistik och studier. Stabil metodik, bredd i materialet. Hög tillförlitlighet.   

Viss. Webbplatsen drivs av Stockholms Läns Landsting och innehåller samlad medicinsk och 

administrativ information med fokus på samverkan mellan olika vårdnivåer inom primärvården i 

Stockholmsregionen. Viss fungerar som ett stöd i besluten vid handläggning av patienter, och 

informationen kring vårdnivå/remiss och handläggningsrekommendationer gäller för vårdgivare 

med vårdöverenskommelse/avtal med Stockholms läns landsting. Vårdprogrammen produceras via 

specialister i samverkan och granskas av representanter för respektive specialitetsråd inom 

Stockholms medicinska råd och Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd. Uppgifterna 

granskas av förskrivare och forskare. Uppdateras förmodligen vid behov. Hög tillförlitlighet.  

Psykiatristöd. Webbplatsen drivs av Stockholms Läns Landsting och fungerar som ett stöd i det 

kliniska arbetet inom psykiatri och beroendevård i Stockholms län. Informationen kring 

vårdnivå/remiss och handläggningsrekommendationer i vårdprogram gäller för vårdgivare med 

vårdöverenskommelse/avtal med Stockholms läns landsting. Innehållet kvalitetsgranskas av 

sakkunniga inom Stockholms läns landsting. De representerar specialitetsrådet i psykiatri, 

Stockholms medicinska råd och expertrådet för psykiatriska sjukdomar i Stockholms läns 

läkemedelskommitté.  

Uppgifterna granskas av förskrivare och forskare. Källor och uppdateringsintervall anges i regel inte.  

Hög tillförlitlighet.  

National Center for Biotechnology Information (NCBI). Utgör en del av United States National 

Library of Medicine (NLM), som är en utgrening från National Institute of Health (NIH). En sökmotor 

för publicerad forskning med stor ämnesbredd och hög tillförlitlighet.  

Autismforum. Drivs av Stockholms Läns Landsting och är ett kunskapscenter om 

autismspektrumtillstånd inom Habilitering & Hälsa i Stockholms läns sjukvårdsområde. Uppdraget 

är att samla, bedöma och bearbeta kunskap om autismspektrumtillstånd och göra kunskapen 

tillgänglig för alla. Uppgifterna granskas av förskrivare och forskare. Källor och uppdateringsintervall 

anges i regel inte. Hög tillförlitlighet.  

Behovsområde ”Rörelse och motorik”  

Rörelsehinder är ett samlingsbegrepp för olika diagnoser som innebär begränsad motorisk förmåga.  

Det kan handla om svårigheter med att förflytta sig, eller om nedsatt rörlighet i armar och händer. 

Rörelsehinder kan dessutom påverka kognition och perception. Vid nedsatt finmotorik kan även 
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talförmåga, gester, mimik samt annan icke-verbal kommunikation försvåras. Orsaken till 

rörelsehinder kan vara en skada eller sjukdomar i rörelseorganen. Vanligast är ryggvärk (inkl. ischias, 

ryggskott), artroser samt värk i muskler och leder, inkl. reumatisk värk som kan vara svårt 

rörelsehämmande. Rörelsehindret kan vara medfött eller ha uppkommit senare i livet.   

Reumatiska sjukdomar börjar ofta redan i 20-30-årsåldern, och kan vara inflammatoriska eller 

ickeinflammatoriska. Till de inflammatoriska hör Ledgångsreumatism, Bechterews sjukdom och SLE. 

Bland de icke-inflammatoriska sjukdomarna märks bl. a. Fibromyalgi och Artos. Det finns många 

olika former av reumatiska sjukdomar, men vad som orsakar dessa rubbningar i immunförsvaret är  

inte klarlagt.   

Definitioner inom behovsområdet ”Rörelse och motorik”  

Arbetsmiljöverket gör ingen definition av nedsatt motorik. Man arbetar utifrån ett perspektiv med 

arbetsgivaransvar, kontroll och uppföljning.   

Reumatikerförbundet anger ingen definition som de ansluter sig till.   

I SCB:s ULF och ULF/SILC-undersökningar till och med 2013  

Nedsatt rörelseförmåga anses de ha som både svarat NEJ på frågan ”Kan du springa en kortare 

sträcka, säg 100 meter, om du har bråttom?” OCH på minst en av följande två frågor: ”Kan du stiga 

på (och av) en buss obehindrat?” ”Kan du ta en kortare promenad på cirka 5 minuter i någorlunda 

rask  

takt?”   

I hög grad nedsatt rörelseförmåga 16-64 år:  

Nedsatt rörelseförmåga enligt ovan och dessutom JA på minst en av nedanstående två frågor:   

”Använder du hjälpmedel, t.ex. käpp(ar), bock(ar), rollator eller rullstol för att förflytta dig utomhus?”  

”Använder du hjälpmedel, t.ex. käpp(ar), bock(ar), rollator eller rullstol för att förflytta dig inomhus?” 

I hög grad nedsatt rörelseförmåga 65+ år:  

Nedsatt rörelseförmåga enligt ovan och dessutom JA på minst en av nedanstående fyra frågor:   

”Använder du hjälpmedel, t.ex. käpp(ar), bock(ar), rollator eller rullstol för att förflytta dig utomhus?”  

”Använder du hjälpmedel, t.ex. käpp(ar), bock(ar), rollator eller rullstol för att förflytta dig inomhus?”  

”Behöver du hjälp av någon annan person för att förflytta dig utomhus?”  

”Behöver du hjälp av någon annan person för att förflytta dig inomhus?”   

I SCB:s ULF/SILC-undersökningar från och med 2014  
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Nedsatt rörelseförmåga   

Har svarat JA på frågan ”Har Du svårt att gå i trappor?” OCH svarat ”Stora svårigheter” på frågan ”Tycker du att 

du har stora eller vissa svårigheter att gå i trappor?”  OCH/ELLER har svarat NEJ på frågan ”Kan du ta en 

kortare promenad på 5 minuter i någorlunda rask takt?   

I hög grad nedsatt rörelseförmåga  

Samma som ovan, men dessutom JA på minst en av följande frågor: ”Använder du käpp, kryckor, rollator, 

rullstol eller liknande för att förflytta dig?” ”Behöver du hjälp av en annan person för att förflytta dig?”   

  

Statistik för behovsområde ”Rörelse och motorik”  

SCB:s ULF/SILC som omfattar alla från 16 år och uppåt, anger i sin sista undersökning med de gamla 

definitionerna att 7,3 procent av befolkningen (ca 568 000) har nedsatt rörlighet i meningen svårt att 

förflytta sig. Av dessa utgör 4,4 procent (340 000) personer med i hög grad nedsatt rörlighet.   

I ULF/SILC-undersökningen med de nya definitionerna publicerad 2016 med material från 2014-2015 

anger man att 6 procent av befolkningen (ca 477 000) har nedsatt rörlighet i meningen svårt att 

förflytta sig. Av dessa utgör 3,5 procent  (340 000) personer med i hög grad nedsatt rörlighet.   

Infoteket om Funktionshinder i Uppsala län uppger att det finns omkring 560 000 personer över 16 år 

med rörelsehinder i Sverige, plus ca 7000 barn, och att ungefär varannan använder någon form av 

förflyttningshjälpmedel, exempelvis rullstol4.   

SCB (ULF) uppger i Levnadsförhållanden Rapport 95, 2002 att bland personer 85 år och äldre 

använder ca 100 000 rullstol. I samma undersokning uppgav cirka 240 000 personer att de anv̈

 ände rollator, varav 95 procent var 65 år och äldre5.   

                                                           

4 Källa: Infoteket om funktionshinder i Uppsala län. 

http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Rorelsehinder1/  

5 Källa: SCB (ULF) + Ohälsa och sjukvård 1980–2000 

www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2000I02/LE95SÅ0301.pdf  

http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Rorelsehinder1/
http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Rorelsehinder1/
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SCB (ULF) anger i Levnadsförhållanden Rapport 95, 2002 att 63 procent av befolkningen uppger sig 

ha värk i nacke/skuldror, rygg eller leder, varav 20 procent har svår värk6. SCB (ULF) uppger i samma 

undersökning att 1,2 miljoner personer har en sjukdom i rörelseorganen som de betraktar som 

långvarig.   

Arbetsmiljöverket uppger på sin hemsida utan att ange källa att 1,3 miljoner personer har nedsatt 

rörlighet i armar eller händer. Det framgår inte heller om antalet avser befolkningen i arbetskraften 

(16-65 år) eller i hela befolkningen. Denna siffra återkommer utan källangivelse på många håll.   

Reumatikerförbundet uppger i Reumatikertidningen 3/2001 att det fanns ca 1 miljon reumatiker i  

Sverige, varav 1200-1500 av dem barn eller ungdomar med kronisk ledinflammation7. Enligt 

Karolinska Institutet är ledgångsreumatism, (Reumatoid artrit) den vanligaste reumatiska 

inflammationssjukdomen och drabbar 0,5-0,7 procent av befolkningen8.   

  

Trender inom området  

Inga rapporter över trender har påträffats under researcharbetet.  

  

  

  

Sammanfattning av statistik för behovsområde ”Rörelse och motorik”  

  

  

Källa  Antal/andel  Kommentar  

                                                           

6 Källa: SCB (ULF) + Ohälsa och sjukvård 1980–2000 

www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2000I02/LE95SÅ0301.pdf  

7 Källa: http://arkiv.reumatikerforbundet.org/tidningar/nr201/010262.pdf  

8 Källa: http://ki.se/forskning/fakta-om-reumatiska-inflammationssjukdomar  
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SCB ULF/SILC om antalet 

personer med nedsatt  

rörlighet.   

7, 3 % eller ca 568 000   Nedsatt rörlighet i meningen  

svårt att förflytta sig.   

SCB ULF/SILC om antalet 

personer med i hög grad  

nedsatt rörlighet.   

4,4 % eller ca 340 000  

Observera att dessa är en  

delmängd av ovanstående  

I hög grad nedsatt förmåga att  

förflytta sig.  

Infoteket i Uppsala Län om 

antalet rörelsehindrade i 

Sveriges befolkning som 

använder rullstol  

Ca 285 000  Källa anges inte  

SCB (ULF) om antalet 

rullstolsanvändare >85 år i  

Sverige  

100 000    

SCB (ULF) om antalet  

rollatoranvändare i Sverige  

240 000  95% av dessa är ≥65 år.   

SCB (ULF) om andelen i  

befolkningen som anser sig ha  

20% (Motsvarar ca 1 900 000)  Detta är summan av de  

intervjuades egna  

 

svår värk i nacke/skuldror,  

rygg eller leder  

 uppfattningar. Inte av ställda  

diagnoser.   

SCB (ULF) om andelen i 

befolkningen som anser sig ha 

en långvarig sjukdom i 

rörelseorganen.   

1 200 000  Intervjuades egna  

uppfattningar.   

Arbetsmiljöverket om antalet 

personer i Sverige med 

nedsatt rörlighet i armar och 

händer.   

1 300 000  Ingen källa anges. Inte heller 

om antalet avser arbetskraften  

16-65 år eller om hela 

befolkningen är medräknad.   
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Reumatikerförbundet om  

antalet reumatiker i Sverige  

1 000 000, varav 1200-1500  

ungdomar med kronisk  

ledinflammation.   

Uppgift i medlemstidning.  

Källangivelse saknas.   

Karolinska Institutet om 

förekomsten av 

ledgångsreumatism.  

0,5-0,7 % av befolkningen,  

eller ca 48 000 – 67 000  

Den vanligaste reumatiska 

inflammationssjukdomen.  

Ovanlig före 50 år.   

SCB ULF/SILC 2016 om 

personer med nedsatt 

rörelseförmåga  

6 % eller ca 477 000  Ny metodik jämfört med 

tidigare 

ULF/SILCundersäkningar. 

Lägre siffror men likartad 

variation mellan värdena för 

nedsatt respektive i hög grad 

nedsatt rörelseförmåga. 

Skillnaden förefaller rimlig. 

Vilket värde som är korrekt är 

svårt att  

veta.    

SCB ULF/SILC 2016 om 

personer med i hög grad 

nedsatt rörelseförmåga  

3,5 % eller ca 280 000  Ny metodik jämfört med 

tidigare 

ULF/SILCundersäkningar. 

Lägre siffror men likartad 

variation mellan värdena för 

nedsatt respektive i hög grad 

nedsatt  

  rörelseförmåga. Skillnaden 

förefaller rimlig. Vilket värde 

som är korrekt är svårt att  

veta.    
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Behovsområde ”Läsa och skriva”  

Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp som täcker alla begränsningar när det gäller att 

läsa och skriva, och där dyslexi endast utgör en av många former för läs- och skrivsvårigheter. Läs- 

och skrivsvårigheter av generell karaktär är också betydligt vanligare än dyslexi. Den gemensamma 

faktorn för alla med läs- och skrivsvårigheter är svårigheter med att tillgodogöra sig skriven text. 

Dessa svårigheter kan ha en mängd olika enskilda och samverkande orsaker, som t ex syn- och 

hörselnedsättningar, begåvningsfaktorer, neuropsykiatriska faktorer, bristande mognad, för lite 

träning, arv och miljö etc. Andra faktorer kan vara bristfällig undervisning, 

koncentrationssvårigheter, annat modersmål eller dyslexi.   

Afasi innebär att man inte kan uttrycka sina tankar i tal och skrift, trots att intellektet ofta är fullt 

fungerande. Den vanligaste orsaken är stroke. Var tredje stroke beräknas leda till någon form av 

Afasi.   

Definitioner inom behovsområdet ”Läsa och skriva”  

Läsning och skrivning är komplexa förmågor som vi behärskar olika väl. Gränsen för när något ska 

kallas för svårighet blir därmed godtycklig och dras på olika sätt i olika sammanhang. Det finns 

därför ingen entydig definition varken av dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter och det går därför 

inte heller att exakt ange hur många i Sverige som har dessa svårigheter.   

Andelen människor med läs- och skrivsvårigheter står i förhållande till de yttre krav som ställs. Med 

oförändrad förmåga och ökade krav, så ökar också andelen med läs- och skrivsvårigheter9.  

  

                                                           

9 Källa: ”Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter”. En forskningsöversikt på uppdrag av  

Skolverket. Mats Myrberg 2001.  
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Läs- och skrivförmåga är mer än läs- och skrivkunnighet. Läs- och skrivförmåga i vidaste mening,  

avser enligt Skolverket förmågan att använda tryckt eller handskriven text för att:   

 fungera i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer  

kunna tillgodose sina behov och personliga mål ̂  

 förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina personliga förutsättningar   

Läs- och skrivkunnig är den som kan "with understanding both read and write a short simple 

statement on his or her everyday life" (UNESCO 1993). Denna åtskillnad görs oftast inte när läs- och 

skrivproblem diskuteras.   

Läsförmåga innefattar såväl avkodning som förståelse av text.   

Dyslexi avser specifika svårigheter med avkodning, medan förståelse inte är ett primärt problem10.  

Dyslexiföreningen redogör på sin hemsida för ett flertal olika definitioner och hur dessa utvecklats11.   

Statistik för behovsområde ”Läsa och skriva”  

Omkring 20 procent av befolkningen beräknas ha läs- och skrivsvårigheter i någon form12 och det 

brukar rapporteras att ungefär 5-8 procent av alla svenskar har dyslexi13.   

Dyslexisiffrorna varierar dock. De flesta forskare anger en förekomst på 5-8 procent, men i 

litteraturen nämns siffror från 2-4 procent till ca 10 procent14. Att det inte går att säga exakt hur manga 

som har ̊ dyslexi beror på att det inte finns någon skarp gräns mellan dyslexi och andra typer av läs- 

och skrivsvårigheter respektive ”normal läsning”.   

                                                           

10 Källa: ”Dyslexi från teori till praktik”, Høien och Lundberg, 1992  

11 Källa: www.dyslexiforeningen.se/?page_id=161  

12 Källa: www.dyslexiforeningen.se/egnafiler/faq_rev_1206191.pdf  

13 Källa: www.gnc.gu.se/forskningsomraden/forskarhornan/2014/dyslexi-och-las--ochskrivsvarigheter-

oktober-2014/  

14 www.dyslexiforeningen.se/egnafiler/faq_rev_1206191.pdf  
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Afasi drabbar årligen ca 12 000 personer i vårt land, varav ca 35 procent (drygt 4 000 personer) är i 

yrkesverksam ålder15.   

Utlandsfödda till ett antal av 1 676 000 var den 31/12 2015 bosatta i Sverige16.  

                                                           

15 Källa: www.afasi.se/om-afasi/  

16 www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Fortsatt-okning-av-utrikes-fodda-i-Sverige/  
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Trender inom området  

Som ett resultat av att invandringen fortsatt är större än utvandringen växer denna grupp, och under 

2015 ökade den utrikes födda befolkningen med 72 713 personer, eller 4,5 procent17.  

Sammanfattning av statistik för behovsområde ”Läsa och skriva”  

Källa  Antal/andel  Kommentar  

Dyslexiföreningen om 

andelen personer med någon  

form av läs- och 

skrivsvårigheter i Sverige  

 20 %  eller ca 1 920 000  Beräknat utifrån en befolkning 

på 9 600 000 per den 1/1 2014.  

Inklusive utrikes födda.    

Göteborgs Universitet  

(Gillbergcentrum) om andelen 

personer i Sverige med  

dyslexi.   

 5-8% eller ca 480 000 – 770 000  

  

Beräknat utifrån en befolkning 

på 9 600 000 per den 1/1 2014. 

Samma spann anges av  

Dyslexiföreningen, och av  

Hjälpmedelsinstitutet.  

Afasiförbundet om antalet  

afasidrabbade i Sverige   

Ca 12 000 per år  Varav drygt 4 000 i  

yrkesverksamma åldrar.   

SCB om antalet utlandsfödda i 

Sverige.    

1 676 000 per 31 dec 2015.   Den snabba ökningstakten är 

föremål för politiska åtgärder, 

såväl i Sverige som på EUnivå. 

Migrationsverkets prognoser 

är i sjunkande.   

  

                                                           

17 www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Fortsatt-okning-av-utrikes-fodda-i-Sverige/  
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Behovsområde ”Förstå”  

Det vanligaste exemplet på diagnoser eller tillstånd som ingår i behovsområdet är utvecklingsstörning 

och hjärnskador samt språkstörningar kopplade till avkodningen av språket. Även personer med 

grava hörselskador/döva och utrikes födda kan ha svårt att förstå talad eller skriven svenska, men de 

svårigheterna är inte intellektuella. De finns redovisade i kapitlen om Höra samt Läsa & Skriva.  

Bland barn är de med en avgränsad utvecklingsstörning den enda grupp med kognitiva 

funktionsnedsättningar som är klart definierad. Men även bland den stora grupp elever som har en 

teoretisk begåvning inom normalspannet finns enorma variationer. Lågt arbetsminne, lågt tempo eller 

bara något mindre teoretisk begåvning kan ställa till mycket bekymmer i dagens skola.   

Utvecklingsstörning innebär att man har svårt att förstå och lära sig vissa saker. Begrepp som brukar 

användas synonymt är t ex intellektuellt eller kognitiv funktionsnedsättning men alla kognitiva 

funktionsnedsättningar behöver inte innebära en nedsatt förmåga att förstå. Ett exempel på detta är  

Aspergers syndrom, en form av högfungerande autism, d v s begåvningen är normal eller hög. Det är 

ganska vanligt att man samtidigt med utvecklingsstörningen har andra funktionshinder som t ex 

nedsatt rörlighet. Detta inte sällan i kombination med sjukdomar som epilepsi, Cerebral Pares, och 

olika syndrom som t ex Downs eller Autism.   

Personer med lindrig utvecklingsstörning kan ofta bo självständigt i egen lägenhet. De kan läsa 

sådant som är skrivet enkelt och tillgängligt. De förstår pengar men kan ha svårt att räkna ut vad de 

ska räcka till. De klarar mycket självständigt men behöver även till viss del hjälp och stöd.   

Personer med måttlig utvecklingsstörning har oftast ett förståeligt tal och förstår sådant som är 

enkelt och hör vardagslivet till. De behöver hjälp med t ex mat, kläder, tider och pengar. De vill vara 

delaktiga i vad som sker, vilket bland annat kräver anpassad kommunikation t ex med hjälp av bilder 

och tecken.  

Personer med svår utvecklingsstörning kan inte tala utan visar sina känslor och sin vilja med kropp, 

röst och ansiktsuttryck. För att bli förstådda behöver de hjälp av människor som känner dem väl.   

Utvecklingsstörningar kan orsakas på många sätt. Föräldrar med begåvningshandikapp får oftare 

barn med utvecklingsstörning. Fel i föräldrarnas gener kan ge missbildningar, ämnesomsättningsfel 

eller felaktig sammansättning av kromosomerna. Under fostertiden kan skador t ex uppstå på grund 

av infektion via modern. Förlossningen och problem under tiden närmast därefter kan ge hjärnskada. 

Funktionshindrets omfattning och karaktär beror på vilken neurologisk eller genetisk förändring som 
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orsakat den, eller på hur stor hjärnskadan är och var den sitter. Idag vet man väsentligt mer om olika 

faktorer, men ofta hittar man ändå inte orsaken.   

Definitioner inom behovsområdet ”Förstå”  

Utvecklingsstörning definierades år 2002 av American Association on Mental Retardation som "ett 

funktionshinder som karaktäriseras av en samtidig nedsättning i intelligens och adaptiva färdigheter 

inom minst två av följande tre områden: akademiska färdigheter, sociala färdigheter och praktiska 

färdigheter”. Kriterierna inom de tre områdena är:   

1. Intellektuell funktionsnivå klart under genomsnittet, d v s ett IK-värde (intelligenskvot) på 70 

eller lägre. (För spädbarn bedömningen att intellektuell förmåga ligger signifikant under  

genomsnittet).  

2. Samtidigt förekommande nedsättning av personens förmåga att uppfylla åldersanpassade krav 

i minst två av följande avseenden: kommunikation, ADL-färdigheter, boende,  

socialt/interpersonellt, nyttjande av offentliga resurser, målinriktning, studier, arbete, fritid,  

hälsa och personlig säkerhet.  

3. Debut före 18 års ålder  

Graden av utvecklingsstörning delas in i lindrig (IK 55-70), måttlig (IK 40-55), svår (IK 25-40) och 

djupgående (IK <25).   

Svag begåvning är en term för personer med intelligenskvot inom normalzonens nedre del, det vill 

säga en IK på cirka 70-85.  

    

Statistik för behovsområde ”Förstå”  

I Sverige har ca 1 procent av befolkningen en utvecklingsstörning, varav ca hälften måttlig eller svår18.  

Förekomst av lindrig utvecklingsstörning har i de nordiska länderna varierat mellan cirka 0,5 och 1,5 

procent19.   

                                                           

18 Källa: Landstinget i Uppsala län. Infoteket om funktionshinder.  

www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Utvecklingsstorning1/Vad-

arutvecklingsstorning/  

19 Källa:  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Intelligenskvot
http://sv.wikipedia.org/wiki/Intelligenskvot
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Betydligt fler har svag begåvning. Andelen svagbegåvade anges av FunkaNu till ca 6 procent av 

befolkningen, och de mycket lågt begåvade till ca 2 procent20. Dock anges där inte kriterier för dessa 

två kategorier och inte heller någon källa. Material om dessa grupper är svårt att hitta. I en artikelserie 

i SvD21 anges att gruppen svagbegåvade (definierade som IK mellan 70-85) uppgår till ca 14 procent 

av befolkningen. Hälften av dessa klarar sig bra. De kan ha föräldrar som ställer upp mycket, en 

tillrättalagd undervisningssituation eller en stark personlig drivkraft.   

Specialpedagogiska institutionen, Stockholms Universitet, anger på sin hemsida att uppemot tio 

procent av alla barn i grundskolan har någon form av kognitiv svårighet,22 men vilka olika former 

som avses anges inte. Alla data inom detta område bygger i grunden på uppskattningar, då man i 

Sverige inte får registrera individer med utgångspunkt från funktionsnedsättningar.  

    

  

Trender inom området  

Under arbetet har inget material påträffats som uttrycker någon uppfattning om huruvida antalet 

personer med utvecklingsstörning eller svag begåvning ökar eller minskar. Däremot kan det tänkas 

finnas stora mörkertal inom området svag begåvning, eftersom många av dessa uppges klara sig utan 

att söka hjälp. Men hur de egentligen har det, och hur mycket bättre de skulle kunna ha det, kan man 

bara spekulera om.   

                                                           

http://www.gnc.gu.se/forskningsomraden/Diagnosgrupper,+metoder+och+vissa+pågående+studier+vi 

d+GNC/lindrig-utvecklingsstorning/  

20 Källa: http://www.funka.com/design-for-alla/tillganglighet/statistik/  

21 Källa: http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barn-och-unga/begavning-mer-an-en-

iqsiffra_7584184.svd  

22 Källa: http://www.su.se/lararutbildningar/forskning/tidigare-intervjuer/även-mindre-

kognitivasvårigheter-försvårar-skolgången-för-många/även-mindre-kognitiva-svårigheter-

försvårarskolgången-för-många-1.102334  

http://www.funka.com/design-for-alla/tillganglighet/statistik/
http://www.funka.com/design-for-alla/tillganglighet/statistik/
http://www.funka.com/design-for-alla/tillganglighet/statistik/
http://www.funka.com/design-for-alla/tillganglighet/statistik/
http://www.funka.com/design-for-alla/tillganglighet/statistik/
http://www.funka.com/design-for-alla/tillganglighet/statistik/
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Sammanfattning av statistik för behovsområde ”Förstå”  

Källa  Andel/antal  Kommentar  

Infoteket i Uppsala Län om 

befolkningsandelen av alla 

utvecklingsstörda.   

1 % eller ca 96 000  Varav hälften med måttlig 

eller svår utvecklingsstörning. 

Granskad uppgift, men källa 

saknas.   

Gillberg Neuropsychiatry 

Centre om förekomsten av 

lindrig utvecklingsstörning i 

de nordiska länderna  

Uppskattningarna ligger  

mellan 0,5-1 %.   

Uppgiften kan sägas bekräfta  

Infotekets i Uppsala. 

Framstående forskarmiljö, 

men källangivelse saknas.   

Funka Nu om andelen 

svagbegåvade och mycket 

svagbegåvade i befolkningen.  

Svagbegåvade ca 6% (580 000)  

Mycket svagbegåvade ca 2%  

(190 000)  

Kriterier eller källa anges inte.   

SvD om andelen  

svagbegåvade i befolkningen.   

14% eller Ca 1 340 000  Källhänvisning saknas.   

Specialpedagogiska 

institutionen, SU, om andelen 

barn med kognitiva 

svårigheter.   

Ca 10 %  

Blir med 100 000 barn per 

årskull upp till 15 år ca 150  

000 barn.  

Annan källhänvisning saknas.  

(A-focus beräkning baserad 

på angiven procentandel)  

  

    

 Behovsområde ”Se”  

Generellt är en person med synnedsättning den som har svårt att läsa, eller har svårt att orientera sig 

med hjälp av synen. Synnedsättningar kan vara mycket olika till sin natur, och det finns ett brett 

spektrum från enkelt korrigerade synnedsättningar till blindhet. De kan finnas redan vid födseln, och 

de kan komma senare eller när vi åldras. De kan komma ur sjukdom, olyckstillbud och av andra skäl. 

Synskador yttrar sig högst individuellt, och det är svårt att beskriva sin synskada och hur man ser. 

Med sämre syn behöver man ökad kontrast för att skilja mellan objekt och bakgrund. Några uppfattar 
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bara skillnaden på ljus och mörker. Andra kan ha ett mycket litet synfält som bara fungerar när det är 

ljust. Vissa kan relativt obehindrat ta en promenad men kan inte känna igen grannen eller läsa vanlig 

text. Andra har svårigheter när det är mörkt eller när det är skarpt solsken. Behovet av ljus ökar med 

åldern. En 60-åring behöver dubbelt så mycket ljus som en 40-åring.   

De vanligaste orsakerna till nedsatt syn är de starkt åldersrelaterade grå starr, förändringar i gula 

fläcken och glaukom. Men alla som får någon av de här diagnoserna får inte omedelbart svårt att se 

enligt SCB:s definition i ULF/SILC nedan, utan kan läsa en tidning med glasögon eller linser.   

Åldersrelaterade synförändringar ökar risken för fallolyckor och ställer krav både på god belysning 

och anpassning av hemmiljö och omgivning för att undvika frakturer. Bara fallolyckorna med äldre 

kostar ca 25 miljarder per år – under 2013 fallskadades 101 114 över 65 år så svårt att de måste 

uppsöka sjukhus23. Andra följder kan bli begränsning av de dagliga aktiviteterna, social isolering och 

nedsatt självförtroende. Man kan och vågar göra mindre, blir inte lika socialt aktiv, får mindre motion 

och en ond cirkel skapas.   

Definitioner inom behovsområdet ”Se”  

Några definitioner av vem som har nedsatt syn   

 I SCB ULF/SILC de som svarat ja på frågan: ”Har du problem med att se och urskilja vanlig text 

i dagstidning – även om du använder glasögon eller linser?”   

 I SCB arbetskraftsundersökningar (AKU) de som svarat ja på frågan om de har synnedsättning  

eller har blindhet.   

  

 I SCB:s och Arbetsförmedlingens ”Situationen på arbetsmarknaden för personer med 

funktionsnedsättning” får svarspersonen själv uppge de funktionsnedsättningar som 

föreligger. Ett av svarsalternativen är synnedsättning/blindhet.   

 Synskadades Riksförbund definierar på sin hemsida en synskadad som ”den som har svårt att  

läsa eller svårt att orientera sig med hjälp av synen”.   

                                                           

23 Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014.  
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Statistik för behovsområde ”Se”  

På frågan hur många som är synskadade finns inget definitivt svar. I SCB:s ULF/SILC-undersökning 

från 2012 som omfattar alla från 16 år och uppåt, säger sig 3,8 procent eller 297 000 av de intervjuade 

ha svårigheter med att läsa en dagstidning även om de har linser eller glasögon24. 

ULF/SILCundersökningen är den enskilt största undersökningen i Sverige på området, och den har 

sin motsvarighet i de andra EU-länderna. I SCB:s ULF/SILC-undersökning av 2016 som använder i 

princip samma formulering av lässvårigheter som tidigare uppger däremot 5,6 procent eller 449 000 

personer att de har svårigheter även med linser eller glasögon. Vidare uppger sig 68,3 procent av 

befolkningen använda glasögon/kontaktlinser. SCB:s Rapport 2016:1  ”Situationen på 

arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning” anger att 0,5 procent av de svarande har 

synnedsättning/blindhet. Det motsvarar 30 000 personer i arbetskraften.   

Grå starr är vanligaste orsaken till synnedsättning. Ögats lins grumlas, och synförmågan blir sämre i 

takt med att linsen blir mer och mer ogenomskinlig. Mer än en tredjedel av befolkningen kommer att 

behöva opereras någon gång under sin livstid. Upp till 80 000 personer opereras för grå starr per år25. 

Åldersförändring i gula fläcken – s.k. makuladegeneration – kan inte opereras och är den vanligaste 

orsaken till bestående och fortskridande synnedsättning. 300 000 personer över 65 år är drabbade och 

var tredje person över 75 år har någon form av åldersförändringar i gula fläcken26. Glaukom eller grön 

starr drabbar framför allt äldre. Ungefär en procent av befolkningen över 50 år har sjukdomen, och 

totalt i Sverige bortåt 100 000 personer. Glaukom är vanligare ju äldre man är. Vid 75 års ålder 

förekommer det hos drygt 5 procent27.   

Personer med synnedsättning är enligt Synskadades Riksförbund (SRF) de som har svårt att läsa eller 

som har svårt att orientera sig med hjälp av sin syn. Av dessa är uppskattningsvis 85 procent äldre 

personer som har användbara synrester28. De kan läsa om texten är tillräckligt stor, och med god 

kontrast och logisk layout minskar svårigheterna ytterligare. Övriga personer med synnedsättning – 

                                                           

24 Källa: SCB ULF/SILC.   

25 Källa: www.ogonfonden.se/sjukdomar/katarakt/vad/  

26 Källa: www.ogonfonden.se/sjukdomar/makuladegeneration/vad/  
27 Källa: www.ogonfonden.se/sjukdomar/glaukom/vad/  

28 Källa: www.srf.nu/leva-med-synnedsattning/att-ha-en-synnedsattning/vem-ar-synskadad/  

http://www.srf.nu/leva-med-synnedsattning/att-ha-en-synnedsattning/vem-ar-synskadad/
http://www.srf.nu/leva-med-synnedsattning/att-ha-en-synnedsattning/vem-ar-synskadad/
http://www.srf.nu/leva-med-synnedsattning/att-ha-en-synnedsattning/vem-ar-synskadad/
http://www.srf.nu/leva-med-synnedsattning/att-ha-en-synnedsattning/vem-ar-synskadad/
http://www.srf.nu/leva-med-synnedsattning/att-ha-en-synnedsattning/vem-ar-synskadad/
http://www.srf.nu/leva-med-synnedsattning/att-ha-en-synnedsattning/vem-ar-synskadad/
http://www.srf.nu/leva-med-synnedsattning/att-ha-en-synnedsattning/vem-ar-synskadad/
http://www.srf.nu/leva-med-synnedsattning/att-ha-en-synnedsattning/vem-ar-synskadad/
http://www.srf.nu/leva-med-synnedsattning/att-ha-en-synnedsattning/vem-ar-synskadad/
http://www.srf.nu/leva-med-synnedsattning/att-ha-en-synnedsattning/vem-ar-synskadad/
http://www.srf.nu/leva-med-synnedsattning/att-ha-en-synnedsattning/vem-ar-synskadad/
http://www.srf.nu/leva-med-synnedsattning/att-ha-en-synnedsattning/vem-ar-synskadad/
http://www.srf.nu/leva-med-synnedsattning/att-ha-en-synnedsattning/vem-ar-synskadad/
http://www.srf.nu/leva-med-synnedsattning/att-ha-en-synnedsattning/vem-ar-synskadad/
http://www.srf.nu/leva-med-synnedsattning/att-ha-en-synnedsattning/vem-ar-synskadad/
http://www.srf.nu/leva-med-synnedsattning/att-ha-en-synnedsattning/vem-ar-synskadad/


 

    29  

som alltså finns i alla åldrar - har så nedsatt syn att de behöver läsa punktskrift, lyssna på band, på 

syntetiskt tal på dator, eller få texter upplästa för sig. Många kan läsa korta tryckta meddelanden men 

använder andra medier för längre texter.   

Socialstyrelsen räknar enligt SRF med att 120 000 personer är synskadade29. Omkring 100 000 finns 

inskrivna vid någon av landets syncentraler och har rätt att låna talböcker30. Runt 25 000 personer har 

cd-spelare som bidragsberättigat hjälpmedel31. Drygt 7 000 personer prenumererar på daglig 

taltidning (augusti 2016)32.   

Det finns ungefär 3 000 barn och ungdomar med synskador33. Barnsynskaderegistret i Lund som har 

19 år som övre åldersgräns hade år 2007 uppgifter om ungefär 2 000 barns och ungdomars synskador, 

och bedömde att det troligen fanns ytterligare ungefär 1 000 barn och ungdomar med synskador.   

Över hälften av barnen har dessutom ytterligare funktionsnedsättningar34.   

  

Arbetsförmedlingen visar i ett internt material för perioden 2009-2014 att antalet personer 16-64 år 

med nedsatt arbetsförmåga till följd av synsvaghet ökade från runt 1550 till cirka 1850 personer. 

Under samma period ökade antalet med nedsatt arbetsförmåga till följd av grav synskada från drygt 1 

000 till drygt 1 30035.   

                                                           

29 Källa: www.srf.nu/leva-med-synnedsattning/att-ha-en-synnedsattning/vem-ar-synskadad/  

30 Källa: www.srf.nu/leva-med-synnedsattning/att-ha-en-synnedsattning/vem-ar-synskadad/  

31 Källa: www.srf.nu/leva-med-synnedsattning/att-ha-en-synnedsattning/vem-ar-synskadad/  

32 Källa: www.srf.nu/leva-med-synnedsattning/att-ha-en-synnedsattning/vem-ar-synskadad/  

33 Källa: www.srf.nu/leva-med-synnedsattning/att-ha-en-synnedsattning/vem-ar-synskadad/  

34 Källa: http://www.srf.nu/leva-med-synnedsattning/att-ha-en-synnedsattning/vem-ar-synskadad/  

  
35 Källa: Internt material Arbetsförmedlingen 2014. ”Utvecklingen av funktionshinderkodningar de 

senaste fem åren”.   
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Trender inom området  

Samtliga kategorier uppvisar stabilitet eller måttliga förändringar över tid.    

Sammanfattning av statistik för behovsområde ”Se”  

Notera att sammanfattningen nedan visar på skillnaderna mellan olika källor, siffrorna överlappar 

varandra och olika källor kan inte läggas samman.  

Källa  Siffra  Kommentar  

SCB ULF/SILC 2012 om antalet ≥ 

16 år som har svårt att läsa en 

tidning även med linser eller 

glasögon.   

297 000  Stabil siffra senaste åren.  

Väsentligt högre än den som 

anges av Socialstyrelsen.   

SCB 2015 i Rapport 2016:1 

”Situationen på arbetsmarknaden 

för personer med 

funktionsnedsättning” om andel 

och antal personer med 

synnedsättning/blinda i 

arbetskraften i åldrarna 16-64.   

0,5 % av de svarande 

uppgav sig ha 

synnedsättning/blindhet. 

Det motsvarar ca 30 000 

personer.   

  

Ögonfonden om grå starr  

  

  

Cirka 80 000 operationer  

per år.   

Sveriges vanligaste operation. 

Mer än var tredje person 

behöver opereras för grå starr 

under sin livstid  

  

    

Ögonfonden om glaukom/grön  

starr  

Ca 1% av befolkningen >50 

år har sjukdomen och  

100 000 personer totalt.  

Vanligare ju äldre man är. 

Drabbar ca 5% av 

befolkningen över 75 år.  
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Ögonfonden om åldersförändring  

i gula fläcken –  

makuladegenartion  

Ca 300 000 >65 år är 

drabbade, och var tredje ≥  

75 år  

Kan ej opereras, och är 

vanligaste orsak till bestående 

och fortskridande 

synnedsättning  
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Socialstyrelsens uppskattning av  

antalet synskadade.   

120 000 personer  Väsentligt mindre siffra än 

SCB ULF/SILC. Motsvarar 

troligen Synskadades 

Riksförbunds definition av 

synskada.   

Srf om antalet inskrivna vid  

syncentralerna.   

100 000 personer  Inskriven har rätt att låna 

talböcker. Inskrivningskraven 

varierar stort från landsting 

till landsting. Vissa fordrar 

ingen diagnos.   

Srf om antalet bidragsberättigade  

för CD-spelare.   

25 000 personer    

Srf om antalet prenumeranter på  

daglig taltidning  

Drygt 7 000 personer    

Srf om antalet barn och ungdomar  

(0-19 år) med synskador  

3 000  Barnsynskaderegistret i Lund 

har 2000 registrerade, och 

man tror det finns 1 000 till.   

Arbetsförmedlingens interna 

material om utvecklingen 

20092014 av antalet personer 16-64 

år med nedsatt arbetsförmåga till 

följd av synsvaghet eller grav 

synskada.   

Nedsatt arbetsförmåga: 

1/Till följd av synsvaghet 

ökade från drygt 1 500 till 

cirka 1 850  

2/Till följd av grav  

synskada ökade från drygt  

1 000 till cirka 1 300  

Svagt ökande trend i bägge 

fallen. Siffrorna inkluderar 

bara dem som är inskrivna i  

Arbetsförmedlingens register. 

Antalet synskadade i 

arbestför ålder är givetvis 

högre.   

SCB ULF/SILC 2016 om personer  

med synsvårigheter  

5,6 % eller ca 449 000  God jämförbarhet med tidigre  

ULF/SILC-undersökningar.  

Kraftigt förhöjda värden  
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SCB ULF/SILC 2016 om personer 

som använder 

glasögon/kontaktlinser  

68,3 % eller ca 5 470 000  

  

Ny uppgift.  

Behovsområde ”Höra ”  

Hörselskada kan innebära allt från en lätt hörselnedsättning till dövhet – och tinnitus, 

ljudöverkänslighet och Meniéres sjukdom. Dövblinda kan vara helt döva eller ha vissa hörselrester, 

men under alla förhållanden har de betydande svårigheter att utveckla sitt tal. Anledningen till att 

många döva inte talar är alltså inte fel på talorganen, utan att de inte har hjälp av att höra sin egen 

röst. Hörselskador uppträder ofta i kombination, och de som är hörselskadade sedan barndomen får 

oftast leva med detta livet ut. De allra flesta får dock sin hörselskada senare, och för dem innebär 

detta en stor omställning. Många med hörselnedsättning behöver någon form av hörselvård 

(habilitering/rehabilitering). Beträffande hjälpmedel, är hörapparat det vanligaste, men allt fler 

använder olika typer av hörselimplantat, främst cochleaimplantat. Många har dessutom nytta av olika 

typer av hörseltekniska hjälpmedel som Texttelefoni, Bildtelefoni, samt Teletal. En mindre grupp 

behöver skrivtolkning och teckenspråkstolkning. Generellt kan sägas att det för hörselskadade är 

viktigt med textning och annan visuell information, samt god ljudmiljö.   

Teckenspråkiga kommunicerar obehindrat med varandra. Det är först i kommunikationen med 

hörande som problem uppstår. De vill därför inte se sig som funktionsnedsatta, utan som en språklig 

minoritetsgrupp. I riket finns ca 7 00036 teckentolkanvändare och HRF bedömer behovet som ”mycket  

större”.   

Personer med en språkstörning kan ha svårigheter kopplade till hörseln, exempelvis begränsat 

hörselminne eller en oförmåga att uppfatta små skillnader i talet. De kan också reagera starkt på ljud 

som andra filtrerar bort, t ex en tickande klocka. Språkstörningar tas upp i kapitlet om Tala.  

                                                           

36 Källa: Uppgiften hämtad från HRF  
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Definitioner inom behovsområdet ”Höra”  

Några definitioner av vem som har nedsatt hörsel   

 Hörselnedsättning definieras enligt ICD-10: H 9137 som en nedsatt förmåga att höra ljud i olika  

situationer, särskilt tal. Indelning i lätt (21 – 39 dB), måttlig (40 – 69 dB), grav (70 – 90 dB).  

  

HEAR (Europa) och WHO skiljer sig något åt beträffande definitionen av måttlig/grav 

hörselnedsättning.   

 Hos SCB ULF/SILC de som svarat ja på frågan: ”Har du problem med att höra vad som sägs i 

ett samtal mellan flera personer?”   

 Nordisk definition av dövblindhet: Ett specifikt funktionshinder, och en kombinerad syn- och 

hörselnedsättning. Dövblindhet begränsar en persons möjlighet att delta i aktiviteter och 

inskränker full delaktighet i samhället i sådan grad, att samhället måste underlätta genom att 

tillhandahålla specifika insatser, anpassa omgivningen och/eller erbjuda tekniska lösningar38.  

 Hörselskadades Riksförbund (HRF) använder begreppen ”hörselskadad” och ”hörselnedsatt” 

synonymt, och man ansluter sig till SCB ULF/SILC:s definition ovan av vad som avses. Döva 

ingår i definitionen.  

 Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Hörselskadades Riksförbund anser att definitionen av  

döv skall omfatta två grupper.   

o Barndomsdöva – personer som är döva från födseln eller blivit döva i 

grundskoleåldern och utvecklar och använder teckenspråk som första språk och  

svenska som andra språk.   

o Vuxendöva - personer som blivit döva i vuxen ålder och som även med 

hörseltekniska hjälpmedel behöver alternativa kommunikationsvägar. Personen skall 

ha tillägnat sig ett talat språk som sitt förstaspråk. Vuxendöva kan tala sitt modersmål 

som vanligt, men en del använder sig även av teckenspråk, tecknad svenska eller  

                                                           

37 ICD är en klassifikation med diagnoskoder för att gruppera sjukdomar och dödsorsaker för att kunna 

göra statistiska sammanställningar och analyser. Den svenska versionen heter ICD-10-SE.  

38 Källa:  

www.nkcdb.se/article.asp?t=Definition%20av%20d%F6vblindhet&article_id=291&infogrp_id=30&m_i 

d=291  
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tecken som stöd för avläsning.   

Statistik för behovsområde ”Höra”  

I SCB:s ULF/SILC-undersökning som omfattar alla från 16 år och uppåt, säger sig 17,4 procent eller 1 

350 000 av de intervjuade ha nedsatt hörsel. Hälften av dessa är över 65 år. I gruppen 0-15 år räknar 

man med motsvarande andel personer med nedsatt hörsel, vilket skulle betyda ca 25 000 barn. I SCB:s  

ULF/SILC-undersökningen av 2016 som använder i princip samma formulering av hörselnedsättning 

som tidigare uppger 18,3 procent eller 1 466 000 personer att de har svårigheter. Vidare uppger sig 4,6 

procent av befolkningen (370 000) använda hörapparat.  

Hörselskadades Riksförbund (HRF) anger antalet hörselskadade till 1 400 000, och anser att ca 700 000 

av dessa behöver hörapparat. Härutöver finns en grupp om ca 20 000 gravt hörselskadade personer 

som behöver hörselimplantat, och hittills har ca 700 barn och 2 000 vuxna fått detta39. Runt 100 000 

behöver fördjupad rehabilitering med psykosocialt stöd och möjlighet att utveckla sin visuella 

kommunikation, t ex med skriv- eller teckenspråkstolkning40.   

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) uppger att det finns ca 8 000 – 10 000 s k barndomsdöva, runt 4 000 

vuxendöva, och att det totala antalet döva i Sverige är ca 15 000. Antalet som kommunicerar med 

svenskt teckenspråk – döva och hörselskadade – uppgår till ca 30 00041. Landets dövblinda uppgår till 

ca 1 300, varav ca 400 fått dövblindhet innan de utvecklat ett språk42.   

Post- och Telestyrelsen redovisar i årsrapporten för 201543 användandet av några olika tjänster för 

personer med funktionsnedsättning. Texttelefoni 10 125 användare år 2012. Bildtelefoni 5 481 

användare år 2015. Teletal 2 151 användare år 2015.  

                                                           

39 Källa: HRF ”Hörselskadade och hörselvård i siffror”. Årsrapport 2014   

40 Källa: Uppgiften hämtad från HRF  

41 Källa: www.sdr.org/teckensprak  

42 Källa: Uppgiften hämtad från HRF  

43 Källa: http://www.pts.se/upload/Rapporter/Om-PTS/pts-arsredovisning-2013.pdf  
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Trender inom området  

Andelen hörselskadade har ökat under de senaste 30 åren. Men eftersom SCB under åren har 

omformulerat sin hörselfråga i ULF/SILC ett par gånger och dessutom bytt intervjumetod, är det lite 

oklart exakt hur stor ökningen är. Jämför man resultaten för de tre perioderna 1984-1987, 2004-2007 

och 2008-2012, så ser man dock att andelen av befolkningen som uppger sig ha hörselproblem ökat för 

varje period. Från 11,3 procent, via 14,3 procent till 17 procent under den senaste perioden44.  

  

Ökningen har sannolikt flera orsaker. Det är knappaste så enkelt som att fler personer har en 

hörselnedsättning. Många miljöer kan ha blivit mer högljudda, och kommunikationskraven högre.  

En sådan förändring skulle då leda till att ännu fler av dem med lättare hörselnedsättningar får 

påtagliga besvär. Allt fler blir också allt äldre, och hörselnedsättningar är vanligare ju äldre vi blir, 

vilket även detta bidrar till ökningen av andelen hörselskadade.   

Sammanfattning av statistik för behovsområde ”Höra”  

Notera att sammanfattningen nedan både kan komplettera och överlappa varandra, och att olika 

källor inte kan läggas samman.   

Källa  Antal/andel  Kommentar  

SCB ULF/SILC om antalet  

hörselnedsatta ≥ 16 år.   

17 % eller ca 1 350 000   Nästan hälften är >65 år.   

Hörselskadades Riksförbund  

(HRF) om antalet 

hörselskadade  

1 400 000    

HRF om antalet personer som 

behöver hörapparat, resp 

antalet innehavare.   

700 000  Enligt HRF:s beräkningar har 

endast ca 455 000 personer 

hörapparat.    

                                                           

44 Källa: HRF ”Hörselskadade och hörselvård i siffror”. Årsrapport 2014  
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HRF om antalet personer som  

är gravt hörselskadade   

20 000  HRF bedömer att dessa har  

eller skulle ha nytta av 

implantat. År 2014 hade ca 700 

barn och 2 000 vuxna fått det.   

PTS 2012 om antalet brukare  

av Texttelefoni.   

10 125 användare  Obs att varje terminal räknas 

som en användare.  

  

PTS 2015 om antalet brukare  

av Bildtelefoni.   

5 481 användare   

(5 027 år 2013)  

Obs att varje terminal räknas  

som en användare.  

PTS 2015 om antalet brukare  

av Teletal.   

2 151 användare  

(1 661 år 2013)  

Obs att varje terminal räknas  

som en användare.  

Sveriges Dövas Riksförbund 

SDR om antalet användare av 

teckenspråk  

30 000  Inkluderar såväl döva som  

gravt hörselskadade.   

SDR om antalet döva i Sverige.  Ca 15 000  De barndomsdöva beräknas 

vara 9 000 - 11 000. De 

vuxendöva ca 4 000.  

Hjälpmedelsinstitutet (numera 

Myndigheten för  

delaktighet) om antalet 

dövblinda  

1 300 <65 år.   Av dessa fick ca 400 

dövblindhet innan de  

utvecklat ett språk.   

SCB ULF/SILC 2016 om 

personer med 

hörselnedsättning  

18,3 % eller ca 1 466 000.   

  

God jämförbarhet med tidigre  

ULF/SILC-undersökningar.  

Förhöjda värden  
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SCB ULF/SILC 2016 om 

personer som använder 

hörapparat.  

4,6 % eller ca 370 000  God jämförbarhet med tidigre  

ULF/SILC-undersökningar.  

Förhöjda värden.  

.   

  

    

Behovsområde ”Tala”   

Behovsområde Tala omfattar svårigheter att tala, med fokus på språkstörningar. Stamning, afasi och 

gomspalt är exempel på svårigheter som tas upp i detta kapitel.  Även personer med nedsatt motorik 

och demens kan få problem att tala, de tas upp i kapitlen om rörelse och motorik samt koncentration 

och minne.   

Språkstörning innebär svårigheter med den språkliga och kommunikativa förmågan. Ibland kan 

orsaken vara någon enskild av nedanstående faktorer, men vanligtvis är orsaken en kombination av  

svårigheter med:   

 Form med uttal och grammatik. Böja ord, sätta dem i rätt ordning och bygga meningar.   

 Innehåll med begrepp och ordförråd. Förstå omvärlden som begrepp och kategorier.   

 Användning, eller hur vi kommunicerar. Exempelvis turtagning, hålla tanketråden, ställa  

frågor och förstå andras perspektiv. Omfattar även kroppsspråk, mimik och ögonkontakt.   

Språk- och kommunikationssvårigheter kan beskrivas i dimensionerna hur väl man kan tala, och hur 

väl man förstår. Svårigheter att Förstå (allmän förmåga att förstå) är ett eget behovsområde i den här 

sammanställningen. Man kan ha svårt att tala men förstå mycket väl - och man kan sakna 

underliggande förståelse, men ha ett talat språk. Har man svårigheter med bägge, handlar det om en 

generell språkstörning, vilken kan vara allt ifrån lätt till mycket allvarlig. Bakomliggande orsaker kan  

vara svåra att slå fast, men de kan bl a vara en eller flera av:   

 utvecklingsstörning  hörsel- och synnedsättningar (enskilt eller i kombination, 

så kallad dövblindhet)  oralmotoriska funktionsnedsättningar (i mun, tunga och 

svalg)  

 funktionsnedsättningar som autism, där både social och kommunikativ förmåga är nedsatt.  

Förvärvad språkstörning genom hjärnskada som t ex , t ex stroke, traumatisk hjärnskada, eller en 

tumör som påverkar tal och språk förändrar både samvaron och hur man ser på sig själv. Tal- och  

språksvårigheterna efter en sådan förvärvad hjärnskada kan delas in i tre grupper:   



 

    39  

 Afasi. Förmågan att uttrycka och förstå talat och skrivet språk är nedsatt. (Se beskrivning i  

Behovsområde Läsa och skriva.)   

 Dysartri. Förmågan att artikulera är nedsatt och att talet därför låter otydligt.   

 Pragmatisk språkstörning. T ex att man har svårt att tolka och uttrycka känslor eller förstå  

bildligt tal som ordspråk eller talesätt.  

  

Talstörning eller svårigheter att forma språkljud kan orsakas av bl a anatomiska, fysiologiska eller 

neurologiska avvikelser, som till exempel stamning, dysartri (nedsatt kontroll av talmusklerna) och 

talapraxi (oförmåga trots vilja och fysisk förmåga), käk- och gomspalt (LKG) som ger problem med 

läpp- och tungrörelser, eller olika cancerformer.    

Röststörning innebär svårigheter att använda rösten. Den vanligaste orsaken är funktionell, dvs att 

man använder rösten på ett felaktigt sätt. Det finns också organiska orsaker t ex 

stämbandsförändringar, eller bortoperation av struphuvudet. Andra funktionsnedsättningar kan vara 

nedsatt röstkontroll, volymkontroll, röstkvalité, trötthet eller smärta i talorganen. Orsakerna kan vara 

såväl funktionella som neurologiska sjukdomstillstånd.   

Generell språkstörning innebär nedsatt kommunikation i bägge riktningar. Dels i mottagningen, dvs 

hur vi bearbetar och tolkar inkommande information av ljud, stavelser, ord, meningar och 

undertexter. Dels i sändningen, dvs. hur vi uttrycker oss med hjälp av artikulation, meningsbyggnad, 

ordval, ordförråd och berättarteknik. Ju fler delar i språket som är påverkade, desto gravare 

språkstörning. Språkstörda har ofta begränsat hörselminne eller en oförmåga att uppmärksamma små 

men betydelsefulla skillnader i talet. De kan också reagera starkt på ljud som andra filtrerar bort, t ex 

en tickande klocka eller surrande lysrör. Språkstörning som begrepp används främst när man talar 

om normalbegåvade, men förekommer även parallellt med en låg begåvningsprofil, eller en generell 

utvecklingsförsening. Språkstörning förekommer ofta i kombination med andra neuropsykiatriska 

tillstånd som exempelvis autism.   

Definitioner inom behovsområdet ”Tala”  

Språkstörning definieras av Socialstyrelsen som ”Störningar av den normala språkutvecklingen som 

uppträder i de tidigaste utvecklingsstadierna. Tillståndet kan inte direkt tillskrivas neurologisk 

sjukdom, abnormalitet i talapparaten, sensoriska störningar, psykisk utvecklingsstörning eller 

miljöfaktorer. Dessa tal- och språkstörningar är ofta följda av andra störningar såsom 
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inlärningssvårigheter, kontaktsvårigheter, känslomässiga svårigheter och beteendestörningar.”45    

Talstörning innebär störning i produktionen av språkljud. Enhetlig definition saknas.   

  

Röststörning har av Arbetsmiljöverket definierats i översatt form från USA enligt följande: ”Upplevelse 

av att rösten inte fungerar, presterar eller låter som den normalt gör, så att kommunikationen störts”46.   

Statistik för behovsområde ”Tala”  

I SCB:s ULF/SILC-undersökning lämnas ingen användbar statistik om detta område.   

Afasi drabbar årligen ca 12 000 personer i vårt land, varav ca 35 procent (drygt 4 000 personer) är i 

yrkesverksam ålder. Den vanligaste orsaken är stroke. Var tredje stroke beräknas leda till någon form 

av Afasi. Intellektet är ofta fullt fungerande, men man inte kan uttrycka sina tankar i tal och skrift47.   

Dysartri tillskrivs ca 2 000 personer i Sverige, och antalet nya fall per år beräknas till ca 3 00048.   

För Pragmatisk språkstörning (Pragmatic Language Impairment) saknas data om antalet drabbade, 

eftersom den inte funnits som kategori i diagnostiska modeller förrän i och med DSM-V 2013, och då 

under namnet Social Communication Disorder.49  

Av olika internationella undersökningar framgår dock att 5-8 procent i förskoleåldern har någon form 

av språkstörning och att 2 procent har en grav språkstörning. För svenska förhållande skulle det 

                                                           

45 Källa: Socialstyrelsen, 1997; Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008 Hämtas:  

http://www.clintec.ki.se/Exam_logopedi/pdf/311.pdf  
46 Källa: Roy, m.fl., 2004; 2005  

47 Källa: www.afasi.se/om-afasi/  

48 Källa: www.orebroll.se/sv/Lindesberg/Patientinformation/Kliniker-

ochenheter/Logopedmottagningen/Patientinformation/Artikulationssvarigheterdysartri/  

49 Källa: http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4419-1698-3_502#page-1  
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innebära ca 30 000 – 50 000 barn med någon form av språkstörning, varav ca 12 000 med grav 

språkstörning. Språkstörningar anses vara vanligare hos pojkar50.   

Stamningsförbundet uppger att ca 90 000 av de vuxna i Sverige stammar, och att ungefär 300 000 barn 

stammar eller har stammat under någon period i sin barndom51. Stamning börjar oftast i 2-5 årsåldern, 

men försvinner igen hos många barn. Talapraxi drabbar enligt American Speech-Language  

  

                                                           

50 Källa: www.dyslexiforeningen.se/egnafiler/fohrer.pdf  

51 Källa: www.stamning.se/forbundet.html  
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Association 1-2 barn per 1 000 födslar. I Sverige skulle det motsvara ca 100-200 barn per år. LKG-spalt 

drabbar i någon form ca 150-200 nyfödda per år i Sverige52.   

Trender inom området  

Under researcharbetet har inte någon information om trender på området framkommit.   

Sammanfattning av statistik för behovsområde ”Tala”  

Notera att sammanfattningen nedan både kan komplettera och överlappa varandra, och att olika 

källor inte kan läggas samman.   

Källa  Antal/andel  Kommentar  

Afasiförbundet om antalet  

afasidrabbade i Sverige   

Ca 12 000 personer per år  Varav drygt 4 000 i  

yrkesverksamma åldrar.   

Sjukvårdsupplysningen 

Örebro Läns Landsting om 

antalet dysartridrabbade i  

Sverige.   

Ca 25 000 personer  Antalet nya fall per år  

beräknas till ca 3 000.  

Dyslexiföreningen om antalet 

svenska förskolebarn med 

någon form av språkstörning  

30 000 – 50 000  Varav ca 12 000 med grav  

språkstörning.   

Stamningsförbundet om  

antalet stammande i Sverige  

Ca 90 000 vuxna  Ungefär 300 000 barn stammar  

eller har stammat.   

Beräkning efter American 

Speech-Language Association 

av antalet talapraxidrabbade 

barn i Sverige  

100-200 barn per år i Sverige.   I USA räknar man med 

10002000 barn per 1 000 000 

födslar. Omräknat efter 

svenska förhållanden.   

Internetmedicin om antalet  

LKG-drabbade i Sverige  

Uppgift saknas  Årligen tillkommer ca 150-200  

nyfödda.  

  

                                                           

52 www.internetmedicin.se/page.aspx?id=2875  
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Behovsområde ”Koncentration och minne”  

Till de vanliga diagnoser som kopplas till svårigheter med koncentration och minne hör demens och 

ADHD.   

Demens är inte en normal åldersförändring, utan kroniska, sjukliga förändringar i hjärnan som 

påverkar minnes- och tankeförmågor. Demens påverkar flera hjärnförmågor och enbart minnesförlust 

räcker inte för att ställa diagnosen. Andra funktioner som brukar drabbas är förmågan att tänka, att 

planera och att skapa överblick, att hitta i miljön, att tala och förstå språket, att ta egna initiativ, att 

uppleva känslor som förut, och att kontrollera sina känslor.   

ADHD innebär svårigheter med koncentration och uppmärksamhet, låg impulskontroll och 

lättstördhet, och symtomen kan förekomma enskilt eller kombinerade. Somliga drabbade är väldigt 

aktiva, andra är trötta och har svårt att påbörja saker. En del har svårt med sociala relationer. Vanliga 

problem är svårigheter med t ex att läsa och skriva, problem med vissa rörelser, snabba 

humörsvängningar och väldiga svårigheter med att ta instruktioner. Inlärningssvårigheter och läs- 

och skrivsvårigheter förekommer också. ADHD är även mycket individuellt; det som är enkelt för 

den ene är svårt för den andre och tvärtom, och problemens omfattning styrs även av omgivningens 

krav och förväntningar. ADHD omfattar även ADD (ADHD utan hyperaktivitet med tyngdpunkt på 

uppmärksamhetsproblem), samt DAMP (ADHD i kombination med stora motorikproblem och ibland 

perceptionsproblem). Personer med ADHD kan ofta även ha andra neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar som till exempel Tourette, Asperger eller Tvångssyndrom. Det är också 

vanligt med inlärningssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter. Med åldern kan problemen bli 

mindre, då man ofta förstår mer om hur man själv fungerar och kompenserar för svårigheterna med 

egna lösningar för olika situationer.  

    

Definitioner inom behovsområdet ”Koncentration och minne”  

Socialstyrelsens definition av olika demenssjukdomar enligt ICD-1053 bygger på en omfattande  

provtagning samt en sammanvägd bedömning av faktorerna:   

                                                           

53 ICD är en klassifikation med diagnoskoder för att gruppera sjukdomar och dödsorsaker för att 

kunna göra statistiska sammanställningar och analyser. Den svenska versionen heter ICD-10-SE.  
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 Minnesnedsättning  

 Reduktion av ytterligare minst en kognitiv förmåga (språk, frontala funktioner, praxis och 

gnosis)  

 Tydlig sänkning från tidigare prestationsnivå  

 Ej samtidigt med konfusion  

 Nedsatt emotionell kontroll eller motivation, alternativt förändrat socialt beteende.   

 Symptomen skall ha funnits i minst sex månader.   

Socialstyrelsen utgår i sin definition av ADHD från DSM-V54 som bildar grund för den svenska 

definitionen enligt ICD-10. Det handlar om att göra en sammanvägd uppskattning av beteende inom  

områdena:   

 Ouppmärksamhet  

 Hyperaktivitet  

 Impulsivitet  

Statistik för behovsområde ”Koncentration och minne”  

Enligt Svenskt Demenscentrum uppskattas det totala antalet demenssjuka i Sverige till ca 150 000, och 

antalet drabbade förväntas öka55. Varje år insjuknar ca 20 000 personer i demenssjukdomar56.  

Alzheimers sjukdom står för ca 50 procent av de demenssjuka, (ca 75 000 personer) och är därmed den 

vanligaste demenssjukdomen. Därefter kommer Vaskulär demens med ca 25 procent (ca 35 000 – 40 000 

personer) av alla demenser. Det finns även blandtillstånd mellan dessa två typer.  

Frontallobsdemens kommer oftast i tidigare åldrar och ibland före 50 års ålder. Här är minne och 

tanke ofta väl bevarade, medan personligheten förändras och omdöme och känsloliv avtrubbas utan 

att den sjuke märker det57.   

                                                           

54 DSM är en handbok med standarddiagnoser för psykiatriska sjukdomstillstånd. Den ges ut av 

American Psychiatric Association (APA) och är brett använd över hela världen. DSM-V är den senaste 

och gavs ut 2013.   

55 Källa: www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Demenssjukdomarna/  

56 www.hjarnfonden.se/diagnoser/alzheimers-sjukdom__23  
57 Källa: www.demensforbundet.se/se/om_demens/demenssjukdomar  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sjukdom
http://sv.wikipedia.org/wiki/American_Psychiatric_Association
http://sv.wikipedia.org/wiki/American_Psychiatric_Association
http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Demenssjukdomarna/
http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Demenssjukdomarna/
http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Demenssjukdomarna/
http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Demenssjukdomarna/
http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Demenssjukdomarna/
http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Demenssjukdomarna/
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Socialstyrelsen58 anger att ADHD beräknas förekomma hos 3-6 procent (ca 40 000 – 80 000) av landets 

barn och ungdomar, och är ca två till tre gånger vanligare hos pojkar än flickor59. Hos minst hälften av 

alla kvarstår symtom och funktionsnedsattning i vuxen ̈ ålder60. Ungefärlig förekomst i den vuxna 

befolkningen är 2-3 procent (150 000 – 225 000 personer)61. Symtom kan finnas redan i småbarnsåren, 

men problemen blir ofta uppenbara först i skolsituationen eller vid övergången till vuxenlivet.  

Cirka 80 procent av vuxna med ADHD har minst en annan psykiatrisk diagnos, oftast depressions- 

eller ångestsyndrom, missbruk eller personlighetsstörning62.   

Frekvensen av DAMP varierar med hänsyn till svårighetsgrad – svår form ses hos 1-1,5 procent av 

alla skolbarn, medan lättare form föreligger hos c:a 5 procent63.  

    

  

Trender inom området  

De äldre i Sverige blir allt fler, och risken att insjukna i demenssjukdom ökar med stigande ålder. 

Bortåt år 2050 förväntas antalet personer med demenssjukdom nästan ha fördubblats64. Att fler som 

                                                           

58 Se socialstyrelsens kunskapsöversikt ”ADHD hos barn och vuxna” Hämtas: 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/10942/2002-110-16_200211017.pdf  

59 Källa: www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-110-7  

60 Källa: www.sahlgrenska.se/upload/SU/HTA-centrum/HTA-

rapporter/HTAprojekt%20%20ADHD%20samlad%202011-11-22.pdf  

61 Källa: www.viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Psykisk-ohalsa/ADHD/  

62 Källa: http://www1.psykiatristod.se/Psykiatristod/Psykiatriprogram/ADHD/  

63 Källa: www.internetmedicin.se/page.aspx?id=876  
64 

Källa:ww.socialstyrelsen.se/nyheter/2014mars/bristeriutredningochbehandlingavpersonermeddemens  

http://www.sahlgrenska.se/upload/SU/HTA-centrum/HTA-rapporter/HTA-projekt%20%20ADHD%20samlad%202011-11-22.pdf
http://www.sahlgrenska.se/upload/SU/HTA-centrum/HTA-rapporter/HTA-projekt%20%20ADHD%20samlad%202011-11-22.pdf
http://www.sahlgrenska.se/upload/SU/HTA-centrum/HTA-rapporter/HTA-projekt%20%20ADHD%20samlad%202011-11-22.pdf
http://www.sahlgrenska.se/upload/SU/HTA-centrum/HTA-rapporter/HTA-projekt%20%20ADHD%20samlad%202011-11-22.pdf
http://www.sahlgrenska.se/upload/SU/HTA-centrum/HTA-rapporter/HTA-projekt%20%20ADHD%20samlad%202011-11-22.pdf
http://www.sahlgrenska.se/upload/SU/HTA-centrum/HTA-rapporter/HTA-projekt%20%20ADHD%20samlad%202011-11-22.pdf
http://www.sahlgrenska.se/upload/SU/HTA-centrum/HTA-rapporter/HTA-projekt%20%20ADHD%20samlad%202011-11-22.pdf
http://www.sahlgrenska.se/upload/SU/HTA-centrum/HTA-rapporter/HTA-projekt%20%20ADHD%20samlad%202011-11-22.pdf
http://www.sahlgrenska.se/upload/SU/HTA-centrum/HTA-rapporter/HTA-projekt%20%20ADHD%20samlad%202011-11-22.pdf
http://www.sahlgrenska.se/upload/SU/HTA-centrum/HTA-rapporter/HTA-projekt%20%20ADHD%20samlad%202011-11-22.pdf
http://www.sahlgrenska.se/upload/SU/HTA-centrum/HTA-rapporter/HTA-projekt%20%20ADHD%20samlad%202011-11-22.pdf
http://www.sahlgrenska.se/upload/SU/HTA-centrum/HTA-rapporter/HTA-projekt%20%20ADHD%20samlad%202011-11-22.pdf
http://www1.psykiatristod.se/Psykiatristod/Psykiatriprogram/ADHD/
http://www1.psykiatristod.se/Psykiatristod/Psykiatriprogram/ADHD/
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drabbas har också vårdrelaterade förklaringar. En är att de allt vanligare hjärtoperationerna av äldre 

ökar risken för demens eftersom fler överlever längre. Bättre strokevård bidrar också till att fler 

överlever, varav ca 30 procent senare utvecklar demens. En tredje förklaring är att överlevnaden i  

själva demenssjukdomarna ökar65.  

I USA visade en studie i Pasadena, (CA), som omfattade 810 000 barn mellan 2001-2010 en klar ökning 

(24 procent) av diagnosen ADHD66.   

Sammanfattning av statistik för behovsområde ”Koncentration och minne”  

Notera att sammanfattningen nedan både kan komplettera och överlappa varandra, och att olika 

källor inte kan läggas samman.   

Källa  Antal/andel  Kommentar  

Svenskt Demenscentrum om  

antalet demenssjuka i Sverige  

Ca 150 000  Förväntas öka kraftigt.   

Svenskt Demenscentrum om  

årliga antalet insjuknande i 

demenssjuka i Sverige  

Ca 20 000 per år  Förväntas öka kraftigt i takt 

med högre andel äldre och en 

allt mer livsförlängande vård.   

Demensförbundet om antalet 

personer med Alzheimer i  

Sverige  

Ca 75 000  Utgör ca 50% av de  

demensdrabbade.   

  

Demensförbundet om antalet 

personer med Vaskulär 

demens i Sverige  

Ca 35 000 – 40 000  Utgör ca 25% av de  

demensdrabbade.  

                                                           

65 Källa: https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2016/februari/farre-fall-av-demens/  

66 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23338799  

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2016/februari/farre-fall-av-demens/
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2016/februari/farre-fall-av-demens/
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2016/februari/farre-fall-av-demens/
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2016/februari/farre-fall-av-demens/
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2016/februari/farre-fall-av-demens/
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2016/februari/farre-fall-av-demens/
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2016/februari/farre-fall-av-demens/
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2016/februari/farre-fall-av-demens/
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Demensförbundet om antalet 

övriga personer med demens 

inklusive Frontallobsdemens  

Ca 40 000  Frontallobsdemens kan ibland 

komma före 50 års ålder. 

Notera att den inte påverkar 

minne och koncentration i 

samma utsträckning som 

andra demenssjukdomar.  

Socialstyrelsen om andelen 

barn och ungdomar med 

diagnosen ADHD  

Ca 40 000 – 80 000  

  

Beräknat utifrån uppgiften 

36% i åldrarna 5-18 år.  

Viss/Stockholms Läns  

Landsting om antalet vuxna i  

Sverige med ADHD  

150 000 – 225 000 personer   

  

Beräknat utifrån uppgiften 

23% av vuxna +18 år.   

  

Psykiatristöd/Sthlms Läns  

Landsting om andelen vuxna i 

Sverige med ADHD med  

ytterligare minst en annan 

psykiatrisk diagnos.  

80 % eller ca 120 000 – 180 000  Ofta depressions- eller 

ångestsyndrom, missbruk,  

ätstörning, 

personlighetsstörning  

  

    



 

    48  

Behovsområde ”Social interaktion”  

Bland orsakerna till svårigheter med social interaktion märks ångestsyndrom, demens, ADHD, 

autismspektrumstörningar, depression och social fobi – med det finns många diagnoser utöver dessa 

som kan försvåra samspelet med omvärlden.   

ADHD och demens beskrivs och behandlas under avsnitt 9 ”Koncentration och minne”.   

Ångest yttrar sig fysiskt på samma sätt som motiverad rädsla och oro, alltså med upphetsning, 

muskelspänningar, påverkat andningsmönster, svettningar, yrsel, osv. Personen är vaksam, 

misstänksam och spänd, och kan känna ängslan och overklighetskänsla. Stark eller långvarig ångest 

är mycket energikrävande och kan leda till apati och orkeslöshet. Det finns olika typer av 

ångestsyndrom, till exempel generaliserat ångest- syndrom, paniksyndrom och tvångssyndrom. Svår 

ångest orsakas ibland av psykosociala påfrestningar och livshändelser, liksom av någon somatisk 

sjukdom, men förekommer också ̊ utan någon påvisbar anledning.   

Autismspektrumstörningar inklusive den svårare formen Autistiskt syndrom innebär olika grader av 

utvecklingsproblem sedan barndomen när det gäller social kommunikation och interaktion samt 

begränsade, repetitiva beteendemönster, intressen och aktiviteter. Samtidigt förekommer ofta andra 

utvecklingsrelaterade problem, och patienter med diagnosen autism har ofta samtidigt en 

utvecklingsstörning. Autism visar sig oftast före tre års ålder, och fler pojkar än flickor drabbas. 

Autismspektrumstörningar innebär ett annorlunda sätt att ta in, bearbeta och tolka information som 

bl a gör det svårt att förstå andras tankar, känslor och behov. Det innebär bl a svårigheter med socialt 

samspel och kommunikation. Det är också vanligt med en begränsad konkret språkförståelse, och 

avvikelser i icke-verbal kommunikation. Härtill kommer ofta en begränsad föreställningsvärld, olika 

ritualbeteenden och ensidiga intressen. Aspergers syndrom anses vara en högfungerande 

undergrupp av autismspektrumtillstånd, ofta med ett pedantiskt språk, och normal eller hög 

begåvningsnivå. Men de kan ändå ha svårigheter med social interaktion.   

Depressioner eller Förstämningssyndrom (affektiva sjukdomar) är mycket vanliga orsaker till 

problem med samvaro och social interaktion.   

Social fobi börjar vanligtvis uppträda mellan 11 och 13 års ålder. Kärnproblemet är en ofta oresonlig 

rädsla för att bli granskad av andra, samtidigt som man egentligen vet att ångesten är överdriven. 

Ändå blir vissa sociala situationer så ångestladdade att man många gånger undviker dem helt och 

hållet. Man uthärdar inte ens blotta tanken på att göra bort sig, eller på att visa symptom på ångest, t 

ex genom rodnad, svettning eller darrning.   
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Härutöver finns andra icke-psykiatriska tillstånd eller svårigheter som försvårar social interaktion. Hit 

hör förstås även sådant som att inte kunna se, tala, höra, förflytta sig eller att tvingas bo och leva i en 

försvårande miljö.   

Definitioner inom behovsområdet ”Social interaktion”  

Några definitioner av vem som har svåra besvär med ängslan, oro eller ångest   

 Hos SCB ULF/SILC till och med 2012 de som svarat ”ja” på frågan: ”Har du besvär av ängslan, 

oro eller ångest?” och dessutom svarat ”svåra besvär” på följfrågan ”Är det svåra eller lätta 

besvär?” I undersökningen av 2016 används i princip samma intervjuformulering.    

 Ångestsyndrom. Socialstyrelsens formulering lyder: ” Med angestsyndrom menas att en person 

̊ lider av flera symtom pa ̊ angest samtidigt och med viss varaktighet. Vid ett̊  

ångestsyndrom är ångesten så svår att den leder till stora inskranknin̈ gar i personens dagliga 

liv eller till andra funktionsnedsattningar ̈ ”.   

 Autism. Beskrivs av Autism- och Aspergerförbundet som genomgripande och kvalitativa 

begränsningar inom tre huvudområden, nämligen förmågan till social interaktion, till 

ömsesidig kommunikation och att kunna föreställa sig saker och begrepp.   

 Depression. Enligt ICD-1067 skall för diagnosen depressiv episod minst ett av följande symtom 

varit närvarande , större delen av tiden, under minst två veckor:   

 Sänkt grundstämning (för individen onormal nedstämdhet)  

 Intresseförlust  

 Energiförlust, ökad uttröttbarhet  

 Social fobi. Kännetecknas enligt Socialstyrelsen av en stark rädsla för andras uppmärksamhet  

och för att reagera på ett sätt som blir generande eller förödmjukande.    

Statistik för behovsområde ”Social interaktion”  

I SCB:s ULF/SILC-undersökning av 2012 som omfattar alla från 16 år och uppåt, säger sig 5,4 procent 

eller 420 000 av de intervjuade ha svåra besvär med ängslan, oro eller ångest. Andelen är likartad i 

alla åldersgrupper. I ULF/SILC-undersökningen som publicerades 2016 uppger sig 6,4 procent (512 

000) ha svåra besvär av ängslan, oro eller ångest.  

                                                           

67 ICD är en klassifikation med diagnoskoder för att gruppera sjukdomar och dödsorsaker för att 

kunna göra statistiska sammanställningar och analyser. Den svenska versionen heter ICD-10-SE.  
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Uppskattningsvis 25 procent av befolkningen drabbas enligt Socialstyrelsen någon gang i livet av ett ̊ 

ångestsyndrom68.   

För statistik beträffande ADHD och demens, se behovsområde ”Social interaktion” respektive 

”Koncentration och minne”.   

Cirka två av 1 000 nyfödda barn (Ca 200 per år) uppskattas ha autism, vilket skulle betyda ca 3 000 

autistiska barn mellan 4-17 års ålder i Sverige. Utvidgat till alla funktionsnedsättningar i 

autismspektrumet inklusive Asperger, handlar det om ca sex av 1 000 nyfödda barn, eller ca 9 000 

barn mellan 4-17 års ålder i Sverige69. Ungefär hälften av dem med autism har också en 

utvecklingsstörning av något slag70  

Depression är en folksjukdom och livstidsrisken för att insjukna är cirka 36 procent för kvinnor och 23 

procent för män enligt flera svenska epidemiologiska undersökningar71. Upp till 5 procent av 

befolkningen kan antas vara deprimerade samtidigt72.  

  

                                                           

68 Källa: Socialstyrelsen ”Nationell utvardering 2013 ̈ – vård och insatser vid depression, angest 

och ̊ schizofreni”. Se även http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Nationell-

utvarderingdepression-angest.pdf  

69 Källa: www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Autism/  

70 Källa: http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Nationell-utvardering-

depressionangest.pdf  

71 Källa: http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Nationell-utvardering-

depressionangest.pdf  

72 Källa: www.internetmedicin.se/page.aspx?id=140   

http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Nationell-utvardering-depression-angest.pdf
http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Nationell-utvardering-depression-angest.pdf
http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Nationell-utvardering-depression-angest.pdf
http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Nationell-utvardering-depression-angest.pdf
http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Nationell-utvardering-depression-angest.pdf
http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Nationell-utvardering-depression-angest.pdf
http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Nationell-utvardering-depression-angest.pdf
http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Nationell-utvardering-depression-angest.pdf
http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Nationell-utvardering-depression-angest.pdf
http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Nationell-utvardering-depression-angest.pdf
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Autism/
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Autism/
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Autism/
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Autism/
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Autism/
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Autism/
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Social fobi är ett tämligen vanligt tillstånd. En stor och genomarbetad svensk studie påvisar att ca 1,9 

procent av befolkningen lider svårt av Social fobi73. Enligt stora amerikanska studier är risken att 

drabbas någon gång under sin livstid ca 12-13 procent74.   

Trender inom området  

Inga rapporter om trender har påträffats under researcharbetet.   

Sammanfattning av statistik för behovsområde ”Social interaktion”  

Källa  Antal/andel   Kommentar  

SCB ULF/SILC om antalet 

personer ≥ 16 år med svåra 

besvär av ängslan, oro eller 

ångest  

420 000  Andelen är likartad i alla  

åldersgrupper.   

Socialstyrelsen om 

förekomsten av 

ångestsyndrom  

  Uppskattningsvis 25 % av 

befolkningen kan drabbas  

nagon g ̊ang i livet. ̊   

Socialstyrelsen om andelen 

barn och ungdomar med 

diagnosen ADHD  

Ca 40 000 – 80 000  

  

Beräknat utifrån 3-6% i  

åldrarna 5-18 år.  

Viss/Stockholms Läns  

Landsting om antalet vuxna i  

Sverige med ADHD  

150 000 – 225 000   

  

Beräknat utifrån 2-3% av 

vuxna +18 år.   

  

  

                                                           

73 Källa: Furmark T, Tillfors M, Everz P, Marteinsdottir I, Gefvert O, Fredrikson M. Social phobia in the 

general population: Prevalence and sociodemographic profile. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 

1999; 34: 416-24.  

74 Källa: Magee WJ, Eaton WW, Wittchen HU, McGonagle KA, Kessler RC. Agoraphobia, simple 

phobia, and social phobia in the national comorbidity survey. Arch Gen Psychiatry 1996; 53: 159-68.  



 

    52  

Psykiatristöd/Sthlms Läns  

Landsting om andelen vuxna i 

Sverige med ADHD med  

ytterligare minst en annan 

psykiatrisk diagnos   

80 % eller ca 120 000 – 180 000  Ofta depressions- eller 

ångestsyndrom, missbruk,  

ätstörning, 

personlighetsstörning.   

Autismforum om antalet  

autistiska barn 4-17 år  

Ca 3 000  Ca 2 barn per 1 000 födslar,  

eller 200 barn per år.   

Autismforum om antalet barn  

4-17 år i hela  

autismspektrumet inklusive  

Asperger   

Ca 9 000  

(Varav ungefär 4 500 

dessutom har en 

utvecklingsstörning.)  

Ca 6 barn per 1 000 födslar,  

eller 600 barn per år.   

Internetmedicin om antalet 

deprimerade i hela 

befolkningen  

≤ 480 000  Upp till 5 % av befolkningen 

kan antas vara drabbade 

samtidigt.  

Socialstyrelsen om 

livstidsrisken att insjukna i  

depression  

Ca 36 % för kvinnor.   

Ca 23 % för män.   

  

Internetmedicin om antalet  

som lider svårt av Social fobi  

Ca 180 000  Uppskattningsvis 12-13 % av 

befolkningen kan drabbas  

nagon g ̊ang i livet.̊   

SCB ULF/SILC 2016 om 

personer med svåra besvär av 

ängslan, oro eller ångest  

6,4 % eller ca 512 000.   

  

God jämförbarhet med tidigre 

ULF/SILC-undersökningar.  

Förhöjda tal jämfört med 2012.   
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Flerfunktionsnedsättningar  

Vid psykisk sjukdom, liksom vid kroppslig sjukdom, är samsjuklighet vanligt, dvs. att en individ som 

fyller kriterierna för en psykisk störning också fyller kriterierna för en eller flera andra psykiska 

störningar. Samsjuklighet med och mellan kroppsliga sjukdomar är också vanligt.   

Enligt Socialstyrelsen uppstår en flerfunktionsnedsättning när en person har flera olika och 

omfattande funktionsnedsättningar som står i ett ”omedelbart negativt förhållande till varandra”75.  

Gruppen flerfunktionsnedsatta är ytterst heterogen vad gäller symtom och orsaker till de olika 

funktionsnedsättningarna. Det gemensamma är nedsatt autonomi som visar sig genom svårigheter att 

uttrycka sina behov och värna om sin integritet76.   

Gemensamt för gruppen flerfunktionsnedsatta är också en omfattande och ofta svår problematik med 

samtidiga funktionsnedsättningar inom flera områden. Det kan vara rörelseförmåga, 

inlärningsförmåga, syn, intag av dryck och föda, tarm- och blåsfunktion, andning och sömn. Epilepsi 

förekommer ofta och kan vara svårbehandlad. Muskelspänningar (spasticitet) är vanligt. Smärta är ett 

underskattat tillstånd hos dessa personer, somliga har daglig smärta. Orsaker till 

flerfunktionsnedsättning kan vara kromosomavvikelser, missbildningar, syrebrist eller infektion 

under fostertiden77. Andra orsaksfaktorer kan vara tidigt debuterad och fortskridande hjärnsjukdom 

eller svår olycka.  

    

                                                            

  

75 Källa: Omsorgskommitténs betänkande. SOU: 1980:16.  

76 Källa: Det är nu som räknas. Handbok i medicinsk omvårdnad av barn och ungdomar med svåra 

flerfunktionshinder. 2007. Kan hämtas: 

http://www.lul.se/Global/HOH/BOV/Dokument/Det_ar_nu.pdf  

77 Källa: Habiliteringsprogram för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning. Västra  

Götalandsregionen; Habilitering & Hälsa. 

http://habilitering.se/funktionsnedsattningar/flerfunktionsnedsattning Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar som ADHD, Asperger, Autism och Tourette innebär ofta samsjuklighet. 

Själva ordet samsjuklighet kan också vara missvisande, eftersom neuropsykiatriska tillstånd långt 

http://www.lul.se/Global/HOH/BOV/Dokument/Det_ar_nu.pdf
http://www.lul.se/Global/HOH/BOV/Dokument/Det_ar_nu.pdf
http://habilitering.se/funktionsnedsattningar/flerfunktionsnedsattning
http://habilitering.se/funktionsnedsattningar/flerfunktionsnedsattning
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ifrån alltid ger ett sådant lidande att man kan tala om sjukdom. Däremot medför neuropsykiatriska 

tillstånd en kraftigt förhöjd risk för att samtidigt utveckla andra typer av psykiska  

störningar. Särskilt vanliga samsjukligheter är:   

 Asperger med ADD  

 ADHD med Borderline  

Dyslexi förekommer ofta i samband med andra funktionsnedsättningar och särskilt med:   

 ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) – uppmärksamhets- och 

koncentrationssvårigheter  

 MD (Mathematic Disorder) – Dyskalkyli - Räknesvårigheter  

 DCD (Developmental Coordination Disorder) - Dyspraxi- Motoriska svårigheter  

 SSD (Specific Speech Disorder) och SLI (Specific Language Impairment) – Tal- och  

språksvårigheter  

Utvecklingsstörning förekommer ofta tillsammans med andra svårigheter eller funktionshinder, och  

bland dessa märks:  

 Autism  

 Epilepsi  

 ADHD  

 Tal- och språkavvikelser  

 Cerebral pares  

 Andra rörelsehinder eller motorikproblem  

 Synnedsättning  

 Hörselnedsättning  

 Psykiska problem   

Det är t ex vanligt att samtidigt lida av nedstämdhet och oro. Det är också vanligt att depression eller 

ångest samverkar med andra psykiska funktionsnedsättningar. Personer med depression och 

ångestsyndrom har också ofta en smärtproblematik och löper dessutom större risk än 

normalbefolkningen att drabbas av olika kroppsliga sjukdomar. Prognosen för en kroppslig sjukdom 

blir sämre om man samtidigt har en depression.  

Av dem som söker för alkoholmissbruk eller -beroende har var tredje samtidigt en ångestsjukdom, 

och ännu fler en samtidig depression. Vid narkotikamissbruk är siffrorna ännu högre. Omvänt gäller 

också att den med alkohol- eller narkotikaproblem har en klart ökad risk för att utveckla psykiska 
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sjukdomar och personlighetsstörningar. Bland missbrukare är det dubbelt så vanligt jämfört med 

befolkningen i övrigt att någon gång få en psykiatrisk diagnos. Med både en psykiatrisk diagnos och 

ett missbruk är det troligt att problemen förstärker varandra så att de upplevs som svårare än om de 

förekommit var för sig.   

Sammanfattningsvis kan man ha kombinerade inslag från många diagnoser samtidigt. Hela det 

neuropsykiatriska området är oerhört komplext och trots omfattande forskning har vetenskapen 

mycket långt kvar till en god förståelse och överblick.   

Definitioner av ”Flerfunktionsnedsättningar”  

Socialstyrelsens definition: ”Personer med flerfunktionsnedsättning avser barn, unga och vuxna, som 

har en kombination av flera och omfattande funktionsnedsättningar som får betydande konsekvenser 

i den dagliga livsföringen inom alla eller de flesta livsområden. Det är frågan om personer som inte 

kan kommunicera sina basbehov och vars kommunikativa och kognitiva stödbehov kan vara 

svårbedömda”75.   

Nordisk definition av dövblindhet med ICF som grund: Ett specifikt funktionshinder, och en 

kombinerad syn- och hörselnedsättning. Dövblindhet begränsar en persons möjlighet att delta i 

aktiviteter och inskränker full delaktighet i samhället i sådan grad, att samhället måste underlätta 

genom att tillhandahålla specifika insatser, anpassa omgivningen och/eller erbjuda tekniska 

lösningar.   

Statistik för ”Flerfunktionsnedsättningar”  

Inom detta område råder stor brist på statistik, och av flera skäl. Det finns ingen övergripande, 

vedertagen definition vilket gör att allt material innehåller godtyckliga avgränsningar i antal och grad 

av hälsoproblem. Därmed blir också jämförbarheten lidande. Produktionen av mer specifika data, 

liksom insamlingen av data, är så spretig och spridd att överblicken närmast försvåras. Till saken hör 

                                                           

75 Källa: Hämtad från: Socialstyrelsen ”Förutsättningar för ett kunskapsstöd inom området 

flerfunktionshinder”. Publicerad 2011   
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också att variationen av Flerfunktionsnedsättningar är närmast oändlig. Samsjukligheterna och 

flerfunktionsnedsättningarna som redovisas ovan ger dock en viss överskådlighet.  

  

I SCB:s ULF/SILC-undersökning av 2012 uppges 10,4 % eller 810 000 av de intervjuade ha minst 2 av 

nedanstående funktionsnedsättningar. (Någon motsvarande undersökning gjordes inte till 2016 års 

ULF/SILC-undersökning.)   

 Nedsatt syn  

 Nedsatt hörsel  

 Nedsatt rörelseförmåga  

 Svåra besvär av astma eller allergi  

 Svåra besvär av ängslan, oro eller ångest  

 Hälsoproblem som i hög grad begränsar aktivitet  

Socialstyrelsens skrift ”Nationell utvärdering 2013 – vård och insatser vid depression, ångest och 

schizofreni. Indikatorer och underlag för bedömningar”76., visar att depressionssjukdom förkortar 

livslängden med drygt 20 år för kvinnor och 17 år för män. Här framgår också att dödligheten inom 

28 dagar efter en hjärtinfarkt eller stroke är högre bland personer med en samtidig psykiatrisk 

diagnos än bland dem utan. Överlevnaden ökar i den totala befolkningen, men inte hos personer med 

en psykiatrisk diagnos.   

Samma skrift konstaterar vidare att Ångestsyndrom är associerat med hög samsjuklighet. Mer än 80 

procent av dem med fobier har samtidigt en annan psykisk sjukdom, och vid generaliserat 

ångestsyndrom är siffran 90 procent. Andelen individer som under en 12-månaders period har lidit 

av något ångestsyndrom, varierar mellan 12 och 17 procent i olika epidemiologiska studier77. Man har 

uppskattat att var fjärde individ någon gång i livet kommer att drabbas av ett ångestsyndrom. 

Kroppsliga sjukdomar som hjärtbesvär, mag- och tarmproblem, förhöjda blodfetter och astma är 

                                                           

76 Källa: Kan hämtas: http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Nationell-

utvarderingdepression-angest.pdf  

77 Källa:  http://www.sbu.se/contentassets/9d72344e14304869ab29e0b9e1274127/angest_vol_1.pdf   

  

http://www.sbu.se/contentassets/9d72344e14304869ab29e0b9e1274127/angest_vol_1.pdf
http://www.sbu.se/contentassets/9d72344e14304869ab29e0b9e1274127/angest_vol_1.pdf
http://www.sbu.se/contentassets/9d72344e14304869ab29e0b9e1274127/angest_vol_1.pdf
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vanligare hos patienter med ångestsyndrom än hos normalbefolkningen. Missbruk av alkohol är tre 

gånger vanligare hos personer med ångestsyndrom. För hjärtsjuka innebär samsjuklighet med 

ångestsyndrom en högre risk för stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och död. Var tredje till varannan 

patient med långvariga kroppsliga sjukdomar har en samsjuklighet med ångestsyndrom eller 

depression. Personer med ångestsjukdom har två till tre gånger högre dödlighet jämfört med 

befolkningen som helhet. Samsjuklighet av ångest och depressionssjukdomar ökar självmordsrisken.   

I ett äldrevårdssammanhang har Socialstyrelsen definierat multisjuklighet som ”en person 75 år eller 

äldre, som under de senaste 12 månaderna har varit inneliggande tre gånger eller mer inom 

slutenvården och med tre eller fler diagnoser i tre eller fler skilda diagnosgrupper enligt 

Världshälsoorganisationens klassifikationssystem ICD 1078” Någon liknande definition finns inte 

internationellt. Därefter har Socialstyrelsen uppskattat att c:a 7 % av åldersgruppen 75 år och äldre är 

multisjuka. Vid årsskiftet 2009/2010 fanns i Sverige 800 000 personer 75 år och äldre, varav 7 % 

motsvarar 56 000 personer.   

Definierar man istället multisjuklighet som antalet personer 65+ med två eller flera kroniska 

hälsoproblem är multisjuklighet betydligt vanligare. I juni 2008 hade c:a 247 000 personer 65+ 

kommunalt biståndsbeslut för hemtjänst eller särskilt boende, de flesta sannolikt med betydande 

multisjuklighet79. En ganska avsevärd skillnad.   

Trender inom området  

I takt med en allt effektivare vård och en allt högre andel äldre i befolkningen kan samsjuklighet av 

olika slag förväntas öka.  

                                                           

78 Källa: Socialstyrelsen. Lagesrapport 2002: V̈ ard och omsorg om ̊ aldre. Kan ḧ

 ämtas: http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Teman/Multisjuklighet/Sidor/default.aspx  

79 Källa: Expertutlatande ang̊ aende ̊ utredningen ”Forskningsgenomgång av kunskapslaget 

nationellt ̈ med fokus pa ̊ halso ̈ - och sjukvard av multisjuka ̊ aldre personer ̈ ” Orebro ̈

 Universitetssjukhus 2010.  

Kan hämtas: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:452470/FULLTEXT01.pdf   

  

http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Teman/Multisjuklighet/Sidor/default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Teman/Multisjuklighet/Sidor/default.aspx
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Sammanfattning av statistik för ”Flerfunktionsnedsättningar”  

Källa  Antal/andel  Kommentar  

SCB ULF/SILC av 2012 om  

antalet personer i Sverige med 

minst två av de olika 

funktionsnedsättningar som 

ingår i undersökningen.  

Gjordes ej i ULF/SILC 2016.   

10,4 % eller ca 810 000   Nedsatt syn, nedsatt hörsel, 

nedsatt rörelseförmåga, svåra 

besvär av astma/allergi, svåra 

besvär av ängslan, oro ångest, 

hälsoproblem som i hög grad  

begränsar aktivitet.   

Socialstyrelsen om att 

depression förkortar 

livslängden  

Med drygt 20 år för kvinnor.  

Med ca 17 år för män.   

Arten och långvarigheten av  

depression anges inte.   

Socialstyrelsen om 

Ångestsyndrom och 

samsjuklighet  

> 80% av dem med fobier har 

samtidigt en annan psykisk 

sjukdom. > 90% hos dem med 

Generaliserat ångestsyndrom  

   

SBU (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering) om 

andelen av befolkningen som 

under en 12-månadersperiod 

lider av något ångestsyndrom  

12-17%  eller ca 1 150 000 – 1  

630 000  

SBU återger uppfattningen att 

25% av befolkningen någon 

gång kommer att drabbas av 

ett ångestsyndrom.   
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Socialstyrelsen om andelen 

långvarigt kroppsligt sjukas 

samsjuklighet med 

ångestsyndrom eller 

depression.   

33-50%  Antalet eller andelen 

kroppsligt sjuka i 

befolkningen framgår inte.   

Socialstyrelsen om relativa 

dödligheten hos personer med 

ångestsjukdom  

Två till tre gånger högre än  

hos den totala befolkningen.   

Självmord är rimligen en av  

orsakerna.   

Socialstyrelsen om andelen  

multisjuka bland 75+  

7% eller ca 56 000 personer  Beräknat på 800 000 personer  

Antalet personer 2008 med 

kommunalt biståndsbeslut för 

hemtjänst eller kommunalt 

boende.   

247 000 personer  De flesta sannolikt med  

betydande multisjuklighet.   
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Bilaga 1 - Källor  

Företag och organisationer som publicerat statistik  

 Infoteket om funktionshinder i Uppsala län. www.lul.se   

 Statistiska Centralbyrån, SCB. www.scb.se  

 Svenska Dyslexiföreningen. http://www.dyslexiforeningen.se  

 Karolinska Institutet. www.ki.se  

 Gillbergcentrum vis Sahlgrenska Akademin. www.gnc.gu.se  

 Afasiförbundet i Sverige. www.afasi.se  

 Funka Nu AB. www.funkanu.com  

 Ögonfonden. www.ogonfonden.se  

 Synskadades Riksförbund. www.srf.nu  

 Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor http://nkcdb.se   

 Hörselskadades Riksförbund www.hrf.se  

 Sveriges Dövas Riksförbund. www.sdr.org  

 Stamningsförbundet. www.stamning.se  

 Svenskt Demenscentrum. www.Demenscentrum.se  

 Hjärnfonden. www.hjarnfonden.se  

 Demensförbundet. www.demensforbundet.se  

 Sahlgrenska Universitetssjukhuset. https://www.sahlgrenska.se  

 Demenscentrum.se. www.demenscentrum.se  

 Stockholms Läns Landsting. www.viss.nu  

 Socialstyrelsen. www.socialstyrelsen.se  

 Internetmedicin. www.internetmedicin.se  

 Autismforum Stockholms Läns Landsting. www.habilitering.se/autismforum-0  

 Fakta och råd. www.1177.se  

 Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering. www.sbu.se  

http://www.lul.se/
http://www.lul.se/
http://www.scb.se/
http://www.scb.se/
http://www.dyslexiforeningen.se/
http://www.dyslexiforeningen.se/
http://www.ki.se/
http://www.ki.se/
http://www.gnc.gu.se/
http://www.gnc.gu.se/
http://www.afasi.se/
http://www.afasi.se/
http://www.funkanu.com/
http://www.funkanu.com/
http://www.ogonfonden.se/sjukdomar/katarakt/vad/
http://www.ogonfonden.se/sjukdomar/katarakt/vad/
http://www.srf.nu/
http://www.srf.nu/
http://nkcdb.se/
http://nkcdb.se/
http://nkcdb.se/
http://www.hrf.se/
http://www.hrf.se/
http://www.hrf.se/
http://www.sdr.org/
http://www.sdr.org/
http://www.stamning.se/
http://www.stamning.se/
http://www.demenscentrum.se/
http://www.demenscentrum.se/
http://www.hjarnfonden.se/
http://www.hjarnfonden.se/
http://www.demensforbundet.se/
http://www.demensforbundet.se/
https://www.sahlgrenska.se/
https://www.sahlgrenska.se/
http://www.demenscentrum.se/
http://www.demenscentrum.se/
http://www.viss.nu/
http://www.viss.nu/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.internetmedicin.se/
http://www.internetmedicin.se/
http://www.habilitering.se/autismforum-0
http://www.habilitering.se/autismforum-0
http://www.habilitering.se/autismforum-0
http://www.habilitering.se/autismforum-0
http://www.1177.se/
http://www.1177.se/
http://www.sbu.se/
http://www.sbu.se/
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Övriga rapporter och litteratur  

 ”Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter”. Forskningsöversikt på uppdrag av  

Skolverket. Mats Myrberg 2001. Hämtas: http://www.kodknackarna.se/lastips-forskning/  

”Dyslexi från teori till praktik”, Høien och Lundberg, 1992  

 Artikel i SvD 16 oktober 2012. Hämtas: http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barn-

ochunga/begavning-mer-an-en-iq-siffra_7584184.svd  

 Intervju med Professor Ulla Ek. Hämtas: 

http://www.su.se/lararutbildningar/forskning/tidigareintervjuer/även-mindre-kognitiva-

svårigheter-försvårar-skolgången-för-många/även-mindrekognitiva-svårigheter-försvårar-

skolgången-för-många-1.102334  

 Internt material Arbetsförmedlingen 2014. ”Utvecklingen av funktionshinderkodningar de 

senaste fem åren”.   

 Nordisk definition av dövblindhet. Hämtas: http://nkcdb.se/dovblindhet/fakta-
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