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1 Beskrivning av PTS uppdrag kopplat till 
undersökningen 

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

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

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

Undersökningen visar att målgruppen är mycket heterogen och att utmaningar och 
preferenser vid digital kommunikation därför skiljer sig åt inom målgruppen. Rapporten 
består av en översiktlig beskrivning av vad neurologiska sjukdomar innebär och hur 
svårigheter kan ta sig uttryck hos individer med dessa typer av funktionsnedsättningar.  

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

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

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

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

Talsvårigheter påverkar användningen av röstsamtal 
Utifrån intervjupersonernas erfarenhet är det vanligt att personer inom målgruppen med talsvårigheter 
undviker att kommunicera genom röstsamtal, medan det är ett omtyckt kommunikationssätt bland 
personer som saknar talsvårigheter. Videosamtal används i lägre utsträckning, men beskrivs som en 
användbar funktion för målgruppen eftersom det ger utrymme för flera sätt att kommunicera.  

Vanligt att kommunicera genom meddelanden 
Meddelanden beskrivs som ett vanligt kommunikationssätt, även om motoriska svårigheter kan göra 
att det går långsamt att skriva. För personer med kognitiva svårigheter eller mental trötthet kan det 
vara utmanande att läsa och skriva långa meddelanden samt att chatta i ett högt tempo.  

Kognitiva svårigheter och mental trötthet försvårar användningen av appar och webbsidor 
Utifrån intervjupersonernas erfarenhet använder många inom målgruppen appar och sociala medier. 
För personer med kognitiva svårigheter eller mental trötthet kan det vara svårt att använda appar med 
många steg eller mycket information. Dessa svårigheter kan också göra det svårt att använda 
webbsidor, till exempel att läsa längre texter eller hitta på webbsidor.  

Kontakt med omvärlden genom sociala medier 
Sociala medier fyller en viktig funktion genom att de möjliggör för målgruppen att hålla kontakt med 
omvärlden och att ta del av erfarenheter från andra i en liknande situation.  

Så kan den digitala delaktigheten öka 
Förutsättningarna för att vara digitalt aktiv skiljer sig åt inom målgruppen, bland annat beroende på 
vilka och hur stora svårigheter som sjukdomen orsakar samt personens stödsystem i form av 
exempelvis anhöriga och stödpersoner. Trots dessa skillnader pekar studiens resultat på att det finns 
flera sätt att öka målgruppens digitala delaktighet. Våra viktigaste rekommendationer: 

• Skapa bättre förutsättningar för personal inom verksamheter som omfattas av lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) att stötta målgruppen att 
vara digitalt aktiv genom att erbjuda utbildning för personal och tekniska stödfunktioner.  

• Fånga upp behov och hinder vid användning av digital kommunikation under rehabiliteringen och 
inkludera det i rehabiliteringsplanen om målgruppen har behov av sådant stöd.  
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• Säkerställ att anhöriga och stödpersoner introduceras till förskrivna hjälpmedel för digital 
kommunikation så att de kan stötta och uppmuntra användningen. Följ också regelbundet upp 
hjälpmedlen och anpassa dem utifrån hur omvärlden och personens förutsättningar förändras. 

• Skapa fler sammanhang dit målgruppen kan vända sig för att regelbundet få digitalt stöd. Erbjud 
även möjlighet att ansöka om digitalt stöd i hemmet.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

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

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

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

Resultatet av undersökningen presenteras i två rapporter, en för vardera målgruppen. Den här 
delrapporten beskriver behov och hinder när personer med de neurologiska sjukdomarna multipel 
skleros (MS), amyotrofisk lateralskleros (ALS) och Parkinsons sjukdom använder digital 
kommunikation. Resultatet av studien används även för att komplettera metodguiderna för 
inkluderande användardialoger. 

1.2 Metod 

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

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

Aktör Antal intervjuer  

Förbund och föreningar 2 

Hjälpmedelskonsulenter 1 

Logopeder 2 

Arbetsterapeuter 4 

Forskare 2 

Taltjänsttolkar 1 

Personer inom målgruppen 3 

Totalt 15 

 

1.3 Svårt att dra generella slutsatser 

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

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

2.1 Bakgrund 

Följande delavsnitt beskriver vad som definieras som neurologiska sjukdomar och ger exempel på 
svårigheter inom målgruppen.  

2.1.1 Vad är neurologiska sjukdomar? 

Neurologiska sjukdomar drabbar det centrala nervsystemet, som innefattar hjärna och ryggmärg, 
samt nervtrådarna ute i kroppen (det perifera nervsystemet).1 Även nerverna som styr de inre 
organen (det autonoma nervsystemet) påverkas. Gemensamt för de neurologiska sjukdomarna MS, 
ALS och Parkinsons sjukdom är att de inte går att bota, men det finns läkemedel som lindrar 
symtomen.2  

Vid MS angriper immunsystemet den egna nervvävnaden, och områden i det centrala 
nervsystemet drabbas av återkommande inflammationer.3 MS kännetecknas av att olika områden i 
det centrala nervsystemet påverkas under sjukdomens förlopp, vilket innebär att en person med 
MS får flera olika symtom. Hos de flesta med MS kommer sjukdomen i skov som varar från några 
dagar till månader. Mellan skoven kan symtomen gå tillbaka helt eller delvis, men efter en längre 
tid med sjukdomen är det vanligt att man blir sämre även mellan skoven. I Sverige lever cirka 
20 000 personer med MS.4 Sjukdomen kan drabba människor i alla åldrar, men det är vanligast att 
den debuterar vid 20–40 års ålder.5   

 

1 IQoro. Neurologiska sjukdomar (MS, Parkinsons, ALS). https://www.iqoro.com/se/orsaker/neurologiska-
sjukdomar-ms-parkinsons-als/ (Hämtad 2020-04-03). 

2 1177 Vårdguiden. Mulipel skleros – MS. https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-
nerver/nerver/multipel-skleros--ms/ (Hämtad 2020-05-15). 

1177 Vårdguiden. ALS. https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/nerver/als/ 
(Hämtad 2020-05-15). 

1177 Vårdguiden. Parkinsons sjukdom. https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-
nerver/nerver/parkinsons-sjukdom/ (Hämtad 2020-05-15). 

3 Socialstyrelsen. (2016). Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom. 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-
riktlinjer/2016-12-1.pdf (Hämtad 2020-04-03). 

1177 Vårdguiden. Multipel skleros – MS. https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-
nerver/nerver/multipel-skleros--ms/ (Hämtad 2020-03-27). 

4 Neuro. Multipel skleros (MS). https://neuro.se/diagnoser/multipel-skleros-ms/ (Hämtad 2020-03-27). 

5 Läkemdelsverket. Läkemedel vid multipel skleros (MS). https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-
forskrivning/behandlingsrekommendationer/lakemedel-vid-mulitpel-skleros-ms (Hämtad 2020-05-15). 

https://www.iqoro.com/se/orsaker/neurologiska-sjukdomar-ms-parkinsons-als/
https://www.iqoro.com/se/orsaker/neurologiska-sjukdomar-ms-parkinsons-als/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/nerver/multipel-skleros--ms/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/nerver/multipel-skleros--ms/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/nerver/als/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/nerver/parkinsons-sjukdom/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/nerver/parkinsons-sjukdom/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2016-12-1.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2016-12-1.pdf
https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/nerver/multipel-skleros--ms/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/nerver/multipel-skleros--ms/
https://neuro.se/diagnoser/multipel-skleros-ms/
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/lakemedel-vid-mulitpel-skleros-ms
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/lakemedel-vid-mulitpel-skleros-ms
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ALS är en förlamningssjukdom som bryter ned de nervceller i hjärnan och ryggmärgen som 
aktiverar de viljemässigt styrda musklerna.6 När musklerna inte längre får impulser från 
nervsystemet försvagas de och förtvinar. Det finns flera former av ALS. Gemensamt för alla 
former är att musklerna försvagas. Varje år insjuknar drygt 200 personer i ALS i Sverige och det 
finns uppskattningsvis 750–850 personer som har sjukdomen. De flesta som insjuknar är mellan 
50 och 70 år. 

Vid Parkinsons sjukdom förstörs de nervceller som tillverkar dopamin, en signalsubstans som 
hjärnan använder för att skicka signaler mellan hjärncellerna.7 Bristen på dopamin gör att personer 
med Parkinson får svårare att kontrollera sina rörelser. Sjukdomen ger oftast inte så stora 
bekymmer de första åren, men efter hand brukar symtomen tillta. I Sverige lever cirka 20 000 
personer med Parkinsons sjukdom.8 De första symtomen kommer vanligtvis efter 55 års ålder, 
men de kan också komma tidigare.  

2.1.2 Vilka svårigheter har målgruppen? 

Personer med neurologiska sjukdomar är en mycket heterogen grupp. Symtomen skiljer sig åt både 
mellan grupperna MS, ALS och Parkinsons sjukdom samt inom respektive grupp. Det kan handla 
om både synliga och osynliga funktionsnedsättningar, som fysiska eller kognitiva svårigheter. 
Grupperna med MS, ALS och Parkinsons sjukdom redovisas i den här rapporten tillsammans. Om 
behov och hinder skiljer sig åt tydliggör vi det.  

Här är exempel på svårigheter som kan orsakas av en neurologisk sjukdom. Personer inom 
målgruppen kan uppleva en eller flera av svårigheterna. Det kan skilja sig mycket åt hur stora 
svårigheterna är och de kan också förändras under sjukdomsförloppet.  

• Fysiska och motoriska svårigheter 

MS kan ge symtom som stelhet i musklerna, skakningar, värk och känselrubbningar, till exempel 
pirrningar eller domningar.9 Personer med MS kan också få besvär med synen. Vid Parkinsons 

 

6 1177 Vårdguiden. ALS. https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/nerver/als/ 
(Hämtad 2020-03-04). 

Socialstyrelsen. Amyotrofisk lateralskleros. https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/sallsynta-
halsotillstand/amyotrofisk-lateralskleros/ (Hämtad 2020-04-03). 

7 Socialstyrelsen. (2016). Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom. 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-
riktlinjer/2016-12-1.pdf (Hämtad 2020-04-03). 

1177 Vårdguiden. Parkinsons sjukdom. https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-
nerver/nerver/parkinsons-sjukdom/ (Hämtad 2020-03-27). 

8 Hjärnfonden. Vad är Parkinsons sjukdom? https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/parkinsons-
sjukdom/ (Hämtad 2020-03-27).  

9 1177 Vårdguiden. Multipel skleros – MS. https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-
nerver/nerver/multipel-skleros--ms/ (Hämtad 2020-05-08) 

Neuro. Symtom vid multipel skleros (MS). https://neuro.se/diagnoser/multipel-skleros-ms/symtom-vid-ms/ 
(Hämtad 2020-04-03). 

https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/nerver/als/
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/sallsynta-halsotillstand/amyotrofisk-lateralskleros/
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/sallsynta-halsotillstand/amyotrofisk-lateralskleros/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2016-12-1.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2016-12-1.pdf
https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/nerver/parkinsons-sjukdom/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/nerver/parkinsons-sjukdom/
https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/parkinsons-sjukdom/
https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/parkinsons-sjukdom/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/nerver/multipel-skleros--ms/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/nerver/multipel-skleros--ms/
https://neuro.se/diagnoser/multipel-skleros-ms/symtom-vid-ms/
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sjukdom blir musklerna stela samt rörelserna långsammare och svårare att sätta igång.10 Hos 
många ger sjukdomen skakningar, till exempel i händerna. Även synen kan påverkas och en 
person med Parkinson kan få nedsatt kontrast- och färgseende.11 ALS börjar ofta med en svaghet 
någonstans i kroppen som sedan sprider sig.12 En del personer med ALS kan ha stela muskler, 
muskelkramper och muskelryckningar.  

• Talsvårigheter i form av dysartri 

Dysartri förekommer hos personer med både MS, ALS och Parkinsons sjukdom.13 Dysartri 
orsakas av skador i nervsystemet som i sin tur påverkar motoriken som styr talet. Vid dysartri kan 
talet låta otydligt eller sluddrigt och det kan kännas ansträngande att tala. Talet kan också låta för 
starkt eller svagt, och rytm, betoning eller talhastighet kan göra talet svårt att förstå.  

• Kognitiva svårigheter 

En del personer med MS får kognitiva svårigheter, som bristande uppmärksamhet, 
koncentrationssvårigheter, minnesförlust eller bristande omdöme.14 Hos personer med Parkinsons 
sjukdom kan minne och tankeförmåga fungera långsamt när medicinen inte verkar.15 Andra 
kognitiva symtom kan vara initiativlöshet och ökad stresskänslighet. Sjukdomen kan också orsaka 
demens. Hos en del personer med ALS finns en kognitiv påverkan i form av affektlabilitet, som 

 

10 1177 Vårdguiden. Parkinsons sjukdom. https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-
nerver/nerver/parkinsons-sjukdom/ (Hämtad 2020-05-08). 

Neuro. Symtom vid parkinson. https://neuro.se/diagnoser/parkinsons-sjukdom/symtom-vid-parkinson/ (Hämtad 
2020-05-08).  

11 Parkinsonförbundet. Icke-motoriska symtom. 
http://www.parkinsonforbundet.se/meny2/Om%20Parkinsons%20sjukdom/Icke-
motoriska%20symtom.html (Hämtad 2020-05-11). 

Espri Health. Parkinsons sjukdom – Behandling, Omvårdnad, Tips. https://utbildning-
extern.stockholm.se/pluginfile.php/60/mod_book/chapter/5/Parkinsonssjukdom.pdf (Hämtad 2020-05-
11). 

12 1177 Vårdguiden. ALS. https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/nerver/als/ 
(Hämtad 2020-05-08). 

Neuro. Symtom vid amyotrofisk lateralskleros (ALS). https://neuro.se/diagnoser/amyotrofisk-lateralskleros-
als/symtom-vid-als/ (Hämtad 2020-05-08). 

Hjärnfonden. Vad är ALS? https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/als/ (Hämtad 2020-05-08). 

13 1177 Vårdguiden. Dysartri – VGR. https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/ogon-oron-nasa-
och-hals/rost-och-tal/dysartri3/ (Hämtad 2020-05-08). 

14 1177 Vårdguiden. Multipel skleros – MS. https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-
nerver/nerver/multipel-skleros--ms/ (Hämtad 2020-05-08). 

Neuro. Symtom vid multipel skleros (MS). https://neuro.se/diagnoser/multipel-skleros-ms/symtom-vid-ms/ 
(Hämtad 2020-04-03). 

15 Espri Health. Parkinsons sjukdom – Behandling, Omvårdnad, Tips. https://utbildning-
extern.stockholm.se/pluginfile.php/60/mod_book/chapter/5/Parkinsonssjukdom.pdf (Hämtad 2020-05-
11). 

Neuro. Symtom vid parkinson. https://neuro.se/diagnoser/parkinsons-sjukdom/symtom-vid-parkinson/ (Hämtad 
2020-05-08). 

Socialstyrelsen. (2016). Nationella riktlinjer: Vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom. 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-
riktlinjer/2016-12-1.pdf (Hämtad 2020-05-08). 

https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/nerver/parkinsons-sjukdom/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/nerver/parkinsons-sjukdom/
https://neuro.se/diagnoser/parkinsons-sjukdom/symtom-vid-parkinson/
http://www.parkinsonforbundet.se/meny2/Om%20Parkinsons%20sjukdom/Icke-motoriska%20symtom.html
http://www.parkinsonforbundet.se/meny2/Om%20Parkinsons%20sjukdom/Icke-motoriska%20symtom.html
https://utbildning-extern.stockholm.se/pluginfile.php/60/mod_book/chapter/5/Parkinsonssjukdom.pdf
https://utbildning-extern.stockholm.se/pluginfile.php/60/mod_book/chapter/5/Parkinsonssjukdom.pdf
https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/nerver/als/
https://neuro.se/diagnoser/amyotrofisk-lateralskleros-als/symtom-vid-als/
https://neuro.se/diagnoser/amyotrofisk-lateralskleros-als/symtom-vid-als/
https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/als/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/ogon-oron-nasa-och-hals/rost-och-tal/dysartri3/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/ogon-oron-nasa-och-hals/rost-och-tal/dysartri3/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/nerver/multipel-skleros--ms/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/nerver/multipel-skleros--ms/
https://neuro.se/diagnoser/multipel-skleros-ms/symtom-vid-ms/
https://utbildning-extern.stockholm.se/pluginfile.php/60/mod_book/chapter/5/Parkinsonssjukdom.pdf
https://utbildning-extern.stockholm.se/pluginfile.php/60/mod_book/chapter/5/Parkinsonssjukdom.pdf
https://neuro.se/diagnoser/parkinsons-sjukdom/symtom-vid-parkinson/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2016-12-1.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2016-12-1.pdf
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innebär att man plötsligt kan bli väldigt emotionell, till exempel börja gråta eller skratta.16 Enstaka 
personer med ALS kan få kognitiva symtom som personlighetsförändring, minskat tålamod, 
svårigheter att planera eller bristande omdöme. 

• Mental trötthet 

MS-relaterad trötthet är vanligt förekommande vid MS och innebär en uttalad energilöshet som 
kan göra det svårt att behålla koncentration och uppmärksamhet.17 Liknande trötthet förekommer 
också hos personer med Parkinsons sjukdom. Även ALS kan ge symtom som trötthet, orkeslöshet 
och nedsatt koncentrationsförmåga.18  

2.2 Användning av hjälpmedel 

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

2.2.1 Alternativ och kompletterande kommunikation stödjer talat språk 

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är ett samlingsnamn för olika sätt att stödja 
och komplettera talat språk.19 Alla använder AKK ibland. Det innefattar till exempel 
ansiktsuttryck och kroppsspråk, bilder och teckenkommunikation samt talande hjälpmedel.   

Intervjupersonerna beskriver att talande hjälpmedel, som läser upp inspelade meddelanden eller 
talar med syntetiskt tal, används av en del personer med ALS. Ett exempel som nämns under 
intervjuerna är Lightwriter, där användaren skriver på ett tangentbord och Lightwriter läser upp 
texten.20 En surfplatta eller smart telefon kan användas på ett liknande sätt och genom talsyntes 
läsa upp det som användaren skrivit. En del använder papper och penna eller en liten whiteboard 
som de skriver på för att kommunicera med andra.  

 

16 Hjärnfonden. Vad är ALS? https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/als/ (Hämtad 2020-05-08). 

Neuro. Symtom vid amyotrofisk lateralskleros (ALS). https://neuro.se/diagnoser/amyotrofisk-lateralskleros-
als/symtom-vid-als/ (Hämtad 2020-05-08). 

Socialstyrelsen. Amyotrofisk lateralskleros. https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/sallsynta-
halsotillstand/amyotrofisk-lateralskleros/ (Hämtad 2020-05-08). 

17 Socialstyrelsen. (2016). Nationella riktlinjer: Vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom. 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-
riktlinjer/2016-12-1.pdf (Hämtad 2020-05-08). 

18 Socialstyrelsen. Amyotrofisk lateralskleros. https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/sallsynta-
halsotillstand/amyotrofisk-lateralskleros/ (Hämtad 2020-05-08). 

19 Västra Götalandsregionen. Om kommunikationsstöd/AKK. https://www.vgregion.se/ov/dart/om-
kommunikation-och-akk/om-kommunikationsstodakk/ (Hämtad 2020-05-15). 

Habilitering & Hälsa Region Stockholm. Alternativ och kompletterande kommunikation. 
http://habilitering.se/habiliteringens-resurscenter/kommunikativt-och-kognitivt-stod/alternativ-och-
kompletterande (Hämtad 2020-05-15). 

20 Abilia. Lightwriter SL50. https://www.abilia.com/sv/our-products/kommunikation/samtalsapparater/lightwriter-
sl50 (Hämtad 2020-05-16). 

https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/als/
https://neuro.se/diagnoser/amyotrofisk-lateralskleros-als/symtom-vid-als/
https://neuro.se/diagnoser/amyotrofisk-lateralskleros-als/symtom-vid-als/
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/sallsynta-halsotillstand/amyotrofisk-lateralskleros/
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/sallsynta-halsotillstand/amyotrofisk-lateralskleros/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2016-12-1.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2016-12-1.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/sallsynta-halsotillstand/amyotrofisk-lateralskleros/
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/sallsynta-halsotillstand/amyotrofisk-lateralskleros/
https://www.vgregion.se/ov/dart/om-kommunikation-och-akk/om-kommunikationsstodakk/
https://www.vgregion.se/ov/dart/om-kommunikation-och-akk/om-kommunikationsstodakk/
http://habilitering.se/habiliteringens-resurscenter/kommunikativt-och-kognitivt-stod/alternativ-och-kompletterande
http://habilitering.se/habiliteringens-resurscenter/kommunikativt-och-kognitivt-stod/alternativ-och-kompletterande
https://www.abilia.com/sv/our-products/kommunikation/samtalsapparater/lightwriter-sl50
https://www.abilia.com/sv/our-products/kommunikation/samtalsapparater/lightwriter-sl50
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Bland personer med MS och Parkinsons sjukdom upplever intervjupersonerna att det är ovanligt 
med talande hjälpmedel, eftersom de oftast inte har så pass stora talsvårigheter. Däremot använder 
en del en röstförstärkare, som hjälper till att förstärka röstvolymen. Även om man inte har behov 
av hjälpmedel väljer personer med talsvårigheter ofta textbaserade kommunikationssätt framför 
röstsamtal när de kommunicerar digitalt, enligt intervjupersonerna. Utifrån intervjupersonernas 
erfarenhet är det ovanligt att målgruppen använder AKK i form av bilder för att kommunicera, 
eftersom det känns mer naturligt för många att skriva.  

2.2.2 Hjälpmedel underlättar digital kommunikation 

Det finns också hjälpmedel som kan underlätta för målgruppen att kommunicera digitalt. Personer 
som har svårt att använda touchskärm, ett fysiskt tangentbord eller en mus kan använda alternativa 
styrsätt, som ögonstyrning eller huvudmus.   

Med ögonstyrning eller huvudmus förflyttar användaren muspekaren över skärmen med ögonen 
eller genom att röra på huvudet. Tillsammans med ett skärmtangentbord som visas på skärmen kan 
användaren skriva med hjälp av ögonstyrning eller huvudmus. Enligt intervjupersonerna är det 
framför allt personer med ALS som har behov av de här alternativa styrsätten.  

Andra exempel på hjälpmedel som nämns under intervjuerna är joystickmus och rullmus. De 
kräver bara små rörelser i fingrar eller handleder, och kan vara lättare att använda för personer som 
har svårt att röra sina händer. För personer som har svårt att träffa rätt tangenter kan det underlätta 
att använda ett så kallat raster eller galler som placeras över tangentbordet.  

Ett annat hjälpmedel som kan vara användbart för målgruppen när de skriver på sin dator, smart 
telefon eller surfplatta är ordprediktion. De fysiska och motoriska svårigheter som är vanliga kan 
göra att det går långsamt att skriva meddelanden. Ordprediktion kan underlätta skrivandet genom 
att användaren får förslag på ord och inte behöver skriva hela ordet själv. Ur användarens 
perspektiv kan också en smart telefon, surfplatta eller dator i sig vara ett hjälpmedel, med 
funktioner för påminnelser och liknande.  

När vi skriver om hjälpmedel i den här rapporten inkluderar vi både förskrivna hjälpmedel som 
alternativa styrsätt samt digitala hjälpmedel som ordprediktion, talsyntes (text-till-tal) och 
diktering (tal-till-text). Digitala hjälpmedel finns i form av appar och program. De finns också i 
många fall inbyggda i dagens smarta telefoner, surfplattor och datorer, som en del av deras 
programvara. En del appar och program är gratis, andra behöver användaren betala för eller få 
förskrivna som hjälpmedel. 

2.2.3 Hjälpmedel kan förskrivas av arbetsterapeut eller logoped 

En del av de hjälpmedel och metoder som vi beskrivit här kan användaren få tillgång till utan att få 
dem förskrivna som hjälpmedel. Andra hjälpmedel behöver användaren få förskrivna. Ansvaret för 
att erbjuda hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning är delat mellan regionerna och 
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kommunerna.21 Det finns flera yrkesgrupper som kan förskriva hjälpmedel, beroende på inom 
vilket område hjälpmedlet ska användas. Utifrån intervjupersonernas erfarenhet får personer inom 
målgruppen ofta hjälpmedel för kommunikation förskrivna av en logoped eller arbetsterapeut, som 
vid behov tar hjälp av en hjälpmedelskonsulent.    

2.3 Behovet av stödpersoner för att kommunicera skiljer sig åt inom målgruppen 

Behovet av stödpersoner för att kommunicera, både digitalt och i fysiska situationer, skiljer sig 
mycket åt inom målgruppen. Intervjupersonernas erfarenhet är att många inom målgruppen kan 
kommunicera självständigt. Det finns också personer som någon gång under sjukdomen, eller i 
vissa situationer, har behov av stödpersoner eller anhöriga för att kommunicera.  

Det är många som har sin partner som hjälper och stöttar, till exempel med bankärenden. 
Sen är det många som sköter det där helt själva. Det är sån variation i de här grupperna. 
Många av dem är fortfarande yrkesverksamma, heltid eller deltid. Då är man aktiv i 
vardagen. (arbetsterapeut) 

En del inom målgruppen omfattas av LSS, som ger rätt till hjälp och stöd, till exempel genom 
personlig assistans, ledsagarservice och bostad med särskild service.22 Andra kan få insatser enligt 
SoL, exempelvis hemtjänst, ledsagarservice och korttidsvistelse.23 För de här personerna kan 
personliga assistenter och andra stödpersoner vara ett viktigt stöd vid kommunikation.  

Det finns också många som inte omfattas av stöd genom LSS eller SoL. Bland dem är anhöriga 
ofta ett stöd i situationer som är svåra att klara på egen hand. Exempel på sådana situationer är att 
ringa till telefonväxlar där användaren behöver göra rätt knappval för att ta sig vidare eller ange 
sitt ärende muntligt. En del tar också hjälp av anhöriga med bankärenden.  

På en del platser i landet finns det möjlighet att få stöd genom Taltjänst, som är en tolkservice för 
personer som har svårigheter som rör tal, röst eller språk.24 En taltjänsttolk kan till exempel vara 
ett stöd i kontakter med myndigheter och hälso- och sjukvård, både vid fysiska besök och vid 
digital kommunikation. Bland våra intervjupersoner är det några få som nämner Taltjänst. De här 
personerna upplever inte att det är vanligt att målgruppen använder tjänsten, utan att man framför 
allt tar hjälp av anhöriga och andra stödpersoner.   

 

21 Socialstyrelsen. (2016/2017). Förskrivning av hjälpmedel – Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer 
med funktionsnedsättning. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2016-8-2.pdf (Hämtad 2020-05-15). 

1177 Vårdguiden. Att få ett hjälpmedel – så går det till. https://www.1177.se/Uppsala-lan/behandling--
hjalpmedel/hjalpmedel/sa-far-du-ett-hjalpmedel/att-fa-ett-hjalpmedel/ (Hämtad 2020-05-15). 

22 1177 Vårdguiden. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS. https://www.1177.se/Uppsala-
lan/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/lagar-i-varden/lagen-om-stod-och-service-till-vissa-
funktionshindrade---lss/ (Hämtad 2020-05-15). 

23 Järfälla kommun. Insatser enligt socialtjänstlagen. 
https://www.jarfalla.se/omsorgochstod/lagarreglerochkvalitet/socialtjanstlagensolochlss/stodtillvuxna/insa
tserenligtsocialtjanstlagen.4.640dac6b1300db73e7c800021564.html (Hämtad 2020-05-15). 

24 Taltjänst. Välkommen till taltjänst i Sverige. http://www.taltjanst.se/ (Hämtad 2020-05-29). 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2016-8-2.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2016-8-2.pdf
https://www.1177.se/Uppsala-lan/behandling--hjalpmedel/hjalpmedel/sa-far-du-ett-hjalpmedel/att-fa-ett-hjalpmedel/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/behandling--hjalpmedel/hjalpmedel/sa-far-du-ett-hjalpmedel/att-fa-ett-hjalpmedel/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/lagar-i-varden/lagen-om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade---lss/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/lagar-i-varden/lagen-om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade---lss/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/lagar-i-varden/lagen-om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade---lss/
https://www.jarfalla.se/omsorgochstod/lagarreglerochkvalitet/socialtjanstlagensolochlss/stodtillvuxna/insatserenligtsocialtjanstlagen.4.640dac6b1300db73e7c800021564.html
https://www.jarfalla.se/omsorgochstod/lagarreglerochkvalitet/socialtjanstlagensolochlss/stodtillvuxna/insatserenligtsocialtjanstlagen.4.640dac6b1300db73e7c800021564.html
http://www.taltjanst.se/
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2.4 Målgruppens digitala delaktighet 

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

2.4.1 Svårt att använda internet 

Undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2017 som genomförts av 
Begripsam, på uppdrag av PTS och i samverkan med Konsumentverket, ger en bild av hur 
personer med olika funktionsnedsättningar använder internet. Deltagarna i undersökningen har 
svarat på frågor om hur de upplever olika situationer när de använder internet, till exempel att söka 
information, navigera, använda e-tjänster, att förstå innehåll och använda lösenord.25   

De som deltagit i undersökningen har kunnat markera både diagnoser (till exempel MS) samt 
nedsättningar och svårigheter (till exempel talsvårigheter). De har kunnat ange MS och Parkinson 
som diagnos, men antalet svarande inom dessa grupper har varit för lågt för att Begripsam ska 
kunna redovisa resultaten på gruppnivå. Däremot presenterar Begripsam resultatet för flera 
grupper av neurologiska diagnoser i Neuroförbundets rapport om e-hälsa.26 I rapporten har 
Begripsam sammanställt data från undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och 
internet 2017 för respondenter med diagnoserna cerebral pares, epilepsi, MS, Parkinsons sjukdom 
och stroke. Totalt 113 personer med dessa diagnoser har deltagit i undersökningen.   

Begripsam beskriver att en kombination av rörelsehinder och kognitiva svårigheter kan samspela 
och göra det svårt för personer med neurologiska diagnoser att använda internet och digital teknik, 
som dator, surfplatta och smart telefon. Undersökningens resultat visar att 35 procent av 
respondenterna tycker att det är svårt att navigera på internet. 31 procent tycker att det är svårt att 
använda tjänster, till exempel att fylla i blanketter och att köpa och beställa saker. Även lösenord, 
att söka information och att förstå innehåll tycker många är svårt.  

Respondenterna har också fått svara på om de känner sig delaktiga i det digitala samhället. På den 
frågan svarar 47 procent ja. Cirka 67 procent av respondenterna med neurologiska diagnoser har 
Facebook, vilket är lägre än den svenska befolkningen där motsvarande siffra är 74 procent. 
Jämfört med den svenska befolkningen i stort är det också en lägre andel av respondenterna med 
neurologiska diagnoser som använder mobilt Bank-ID, som betalar räkningar via nätet och som 
har e-handlat någon gång. Däremot är det en större andel av respondenterna som har en blogg (14 
procent), jämfört med den svenska befolkningen (8 procent).  

 

25 Begripsam. Undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2017 Hur personer med olika 
funktionsnedsättningar använder internet. http://www.begripsam.se/wp-
content/uploads/2018/07/SMFOI-2017-svenskarna-med-funktionsnedsättning-och-internet-
huvudrapport.pdf (Hämtad 2020-05-26). 

26 Neuro. Neurorapporten E-hälsa 2018. https://neuro.se/media/2277/neuro-ehaelsa-rapporten-21052018.pdf 
(Hämtad 2020-05-26).  

https://neuro.se/media/2277/neuro-ehaelsa-rapporten-21052018.pdf
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2.4.2 God tillgång till dator i hemmet 

När det gäller tillgången till digital teknik visar Begripsams undersökning att respondenterna med 
neurologiska diagnoser har ungefär samma tillgång till dator i hemmet som den svenska 
befolkningen i stort. Cirka 90 procent har tillgång till en dator i sitt hem, jämfört med 93 procent 
bland den svenska befolkningen.  

Däremot har personer med neurologiska diagnoser lägre tillgång till smarta telefoner och 
surfplattor. Cirka 73 procent av respondenterna med neurologiska diagnoser svarar att de har en 
smart telefon och 56 procent att de har en surfplatta. Bland befolkningen i stort har 85 procent en 
smart telefon och 69 procent en surfplatta.   

Respondenterna har också fått svara på om de använder hjälpmedel till sin dator, surfplatta eller 
smarta telefon. Vanligast är att de använder hjälpmedel till sin smarta telefon. Cirka 43 procent 
svarar att de har något hjälpmedel i sin smarta telefon.  
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3 Behov och hinder per kommunikationssätt 

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

Personer med neurologiska sjukdomar är en mycket heterogen grupp. Symtomen skiljer sig åt både 
mellan grupperna MS, ALS och Parkinsons sjukdom samt inom respektive grupp. Det innebär att 
behov och hinder vid användning av digital kommunikation också varierar mycket inom 
målgruppen. Beroende på vilka och hur stora svårigheter som sjukdomen orsakar kommer 
personer inom målgruppen att känna igen sig i olika utsträckning i de hinder och behov som vi 
beskriver i det här kapitlet.   

3.1 Röstsamtal och videosamtal 

3.1.1 Personer med talsvårigheter undviker röstsamtal 

Utifrån intervjupersonernas erfarenhet är det vanligt att personer inom målgruppen med 
talsvårigheter undviker att kommunicera genom röstsamtal. Beroende på hur stora talsvårigheterna 
är använder en del röstsamtal i kontakt med personer som känner dem väl och som lättare förstår 
deras tal. En intervjuperson beskriver att man till exempel kan utarbeta strategier som innebär att 
den man ringer till ställer frågor och driver samtalet så att personen med talsvårigheter kan svara 
med korta ord eller fraser. I kontakt med personer som man inte känner kan det däremot vara svårt 
för en person med talsvårigheter att kommunicera genom röstsamtal.  

Några intervjupersoner berättar att en del inom målgruppen som lever med en anhörig ringer 
röstsamtal till andra tillsammans genom att använda telefonens högtalarfunktion. På så sätt kan 
den anhöriga ta huvudansvaret för samtalet, samtidigt som man har möjlighet att följa med i 
konversationen och tala i den mån man kan.  

Kopplat till röstsamtal nämner några av intervjupersonerna Texttelefoni. Genom texttelefoni kan 
personer med talsvårigheter ringa och ta emot förmedlade trepartssamtal, där användaren skriver 
och förmedlaren läser upp texten.27 Våra intervjupersoner har kommit i kontakt med några få inom 
målgruppen som använder tjänsten. Att tjänsten inte används av fler tror de kan bero på att man 
inte känner till den, och att den kan kännas ovan att använda när man tidigare kunnat ringa 
röstsamtal själv. 

Bland personer som saknar talsvårigheter beskrivs röstsamtal som ett omtyckt kommunikations-
sätt. De fysiska och motoriska svårigheterna som är vanliga inom målgruppen innebär att det kan 
gå långsamt att skriva meddelanden och att det kan vara enklare att kommunicera genom 
röstsamtal. Dessa svårigheter kan också göra det svårt att ringa från sin telefon, men jämfört med 

 

27 PTS. Texttelefoni.se – En förmedlingstjänst från PTS (Informationsbroschyr och användarmanual). 
https://texttelefoni.se/wp-content/uploads/2018/06/broschyr-texttelefonise.pdf (Hämtad 2020-05-28). 

https://texttelefoni.se/wp-content/uploads/2018/06/broschyr-texttelefonise.pdf


14 
 

 

att skriva ett meddelande krävs det ofta färre knapptryck för att ringa ett samtal. För att underlätta 
för personer inom målgruppen med kognitiva svårigheter att ringa röstsamtal beskriver 
intervjupersonerna att det bör vara få steg för att ringa. Man kan till exempel sortera bort appar 
som inte används för att samtalsappen ska bli lättare att hitta och lägga till kontakter som favoriter. 

3.1.2 Svårt att ringa till automatiska telefonväxlar  

En situation kopplat till röstsamtal som intervjupersonerna beskriver som svår är att ringa 
röstsamtal där användaren får flera val och behöver göra rätt knappval för att ta sig vidare. Den här 
funktionen används till exempel bland företag, myndigheter, banker och hälso- och sjukvård. För 
personer med motoriska svårigheter kan det vara svårt att träffa rätt på knapparna. Det kan också 
vara svårt att hinna trycka på rätt knapp, om ens rörelser går långsamt. För personer inom 
målgruppen med kognitiva svårigheter är det svårt att hinna uppfatta alternativen och att komma 
ihåg vilket av alternativen man ska välja.  

Det är ett dilemma när det gäller kontakten där man ska ringa och så får man flera val, 
tryck 1, tryck 2. Det är något som upplevs som väldigt stressande. Nu får jag ringa upp 
igen, när ska jag trycka 1 och när ska jag trycka 3? Det är nästan alltid i kontakt med vård, 
myndigheter eller annat. Alternativet att vänta kvar och få prata med en receptionist finns i 
regel inte. (förbund) 

Ibland finns det även en funktion där användaren själv ska uppge sitt ärende, som sedan tolkas 
automatiskt innan användaren kopplas vidare. Den här funktionen kan vara svår för personer med 
talsvårigheter att använda, eftersom funktionen ofta misslyckas med att uppfatta deras svar.  

Intervjupersonerna lyfter fram att det är viktigt att man har möjlighet att välja mellan flera olika 
kommunikationssätt i kontakt med exempelvis myndigheter och hälso- och sjukvård. För en del 
personer inom målgruppen kan det vara enklare att boka en läkartid via appen 1177, medan andra 
föredrar att ringa.       

3.1.3 Videosamtal ger utrymme för flera sätt att kommunicera 

Flera intervjupersoner menar att videosamtal i många fall kan vara en bra funktion för målgruppen, 
eftersom det ger utrymme för flera sätt att kommunicera. Under ett videosamtal kan användarna se 
varandras ansiktsuttryck och kroppsspråk. De kan också visa varandra saker genom att peka eller 
vrida kameran. För en person med talsvårigheter kan de här funktionerna bidra till att man har 
lättare att göra sig förstådd, jämfört med under ett röstsamtal.  

Videosamtal har många nytta av, man får in gester, ansiktsuttryck, alla uttryck, stor del av 
uttrycken syns och kan göra det lättare att tolka personen. Man kan peka på saker, visa. 
(forskare) 

Enligt intervjupersonernas erfarenhet använder en del personer inom målgruppen videosamtal, 
men det beskrivs vara mindre vanligt än röstsamtal. Några intervjupersoner upplever att 
videosamtal ställer högre krav på teknikmognad jämfört med röstsamtal, vilket skulle kunna vara 
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en orsak till att videosamtal används i lägre utsträckning. Sett till befolkningen i stort är 
videosamtal vanligare bland yngre än äldre personer.28 Att personer med ALS och Parkinsons 
sjukdom vanligtvis är äldre skulle i sin tur kunna innebära att de i vissa fall har en lägre 
teknikmognad, som försvårar användningen av videosamtal.  

Orkeslöshet och svårigheter att koncentrera sig, som är några av de svårigheter som finns inom 
målgruppen, skulle också kunna utgöra hinder för att börja använda videosamtal om man inte är 
vad vid det sedan innan. I PTS tidigare undersökning om behov och hinder vid användning av 
digital kommunikation hos personer med medfödd eller förvärvad hjärnskada lyfter några 
intervjupersoner fram att en del inom målgruppen är rutinstyrda och inte har kommit in i att ringa 
videosamtal.29 Kognitiva svårigheter och mental trötthet förekommer inom båda dessa 
målgrupper, och även hos personer med neurologiska sjukdomar skulle användningen av 
videosamtal kunna försvåras av att en del är rutinstyrda.       

Trots dessa hinder visar intervjupersonernas exempel att videosamtal används av en del inom 
målgruppen, även äldre. En representant för ett förbund berättar till exempel att de anordnat dans 
genom Zoom för medlemmarna. Några intervjupersoner beskriver också att en del använder 
videosamtal i kontakt med barn eller barnbarn. Exempel på program som används för att ringa 
videosamtal som nämns under intervjuerna är Facetime, Messenger, Skype och Zoom.  

3.2 Meddelanden och e-post 

3.2.1 Vanligt med meddelanden även om det kan gå långsamt att skriva 

Enligt intervjupersonerna är det vanligt att personer inom målgruppen med talsvårigheter går över 
till att kommunicera genom meddelanden, som sms, chatt och e-post. Däremot kan fysiska och 
motoriska svårigheter göra att det är svårt att träffa rätt på skärmen eller tangentbordet och att det 
går långsamt att skriva meddelanden. I nästa avsnitt beskriver vi olika strategier som används för 
att underlätta skrivandet. 

Många övergår snabbt till att använda sms och e-post. Man är mer jämbördig – det gör 
inget att det tar tid att formulera sig. (hjälpmedelskonsulent) 

Intervjupersonerna upplever att många inom målgruppen kommunicerar genom både sms, chatt 
och e-post, men de lyfter fram några skillnader mellan kommunikationssätten. De upplever till 
exempel att e-post är mer förknippat med arbetslivet och formella kontakter, jämfört med chatt och 
sms. En intervjuperson berättar att hen tidigare använde e-post för att kommunicera med vänner, 

 

28 Internetstiftelsen. Svenskarna och internet 2019. 
https://svenskarnaochinternet.se/app/uploads/2019/10/svenskarna-och-internet-2019-a4.pdf (Hämtad 
2020-05-08). 

29 PTS. Rapport: Undersökning av behov och hinder vid användning av digital kommunikation hos personer med 
medfödd eller förvärvad hjärnskada. (2020). https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-
legala-dokument/rapporter/2020/internet/rapportserie-behov-och-hinder-for-digital-
kommunikation/undersokning---personer-med-medfodd-eller-forvarvad-hjarnskada.pdf (Hämtad 2020-08-
26). 

https://svenskarnaochinternet.se/app/uploads/2019/10/svenskarna-och-internet-2019-a4.pdf
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2020/internet/rapportserie-behov-och-hinder-for-digital-kommunikation/undersokning---personer-med-medfodd-eller-forvarvad-hjarnskada.pdf
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2020/internet/rapportserie-behov-och-hinder-for-digital-kommunikation/undersokning---personer-med-medfodd-eller-forvarvad-hjarnskada.pdf
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2020/internet/rapportserie-behov-och-hinder-for-digital-kommunikation/undersokning---personer-med-medfodd-eller-forvarvad-hjarnskada.pdf
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men att det i dag känns mer naturligt att använda chatt. För personer med kognitiva svårigheter, 
mental trötthet eller nedsatt syn är det svårt och ansträngande att läsa långa, formella e-
postmeddelanden. 

Jämfört med sms och e-post kan chatt innebära ett snabbare tempo, som kan vara svårt för 
personer med motoriska eller kognitiva svårigheter att följa med i. I det här sammanhanget 
uttrycker en intervjuperson att sms och e-post är mer tillgängliga för målgruppen eftersom de inte 
ställer samma krav på ett snabbt svar, utan ger utrymme för att det kan ta tid att formulera och 
skriva ett svar. De personer som vi intervjuat i den här undersökningen nämner att Messenger och 
WhatsApp används för att chatta.  

3.2.2 Olika strategier för att skriva meddelanden 

Många inom målgruppen har fysiska eller motoriska svårigheter, och intervjuerna visar att det 
finns olika hjälpmedel och strategier för att skriva meddelanden. För en del fungerar det bra att 
använda en penna med touchfunktion för att träffa rätt på skärmen, medan andra föredrar att skriva 
på ett fysiskt tangentbord. Det kan också vara enklare att använda en enhet med större skärm, till 
exempel en surfplatta eller en extra stor smart telefon. Med en stor skärm blir innehållet och 
tangentbordet på skärmen större, vilket kan underlätta för personer vars sjukdom har påverkat 
synen eller finmotoriken. Personer med begränsad rörlighet i händer och fingrar kan i stället 
behöva använda ett litet tangentbord, där de inte behöver flytta fingrarna så långt mellan 
bokstäverna.   

Utifrån intervjupersonernas erfarenhet använder målgruppen både dator, surfplatta och smart 
telefon för att skriva meddelanden. Citaten nedan visar att en del inom målgruppen föredrar att 
skriva meddelanden på en särskild enhet, till exempel dator eller surfplatta. 

För min egen del föredrar jag ett fast tangentbord framför touchskärm. Det är lättare att 
skriva på tangentbordet än att dutta på en skärm, mer distinkt. Jag undviker inte telefon och 
Ipad, men om jag kan välja föredrar jag tangentbord. (person inom målgruppen) 

Är det längre text jag ska skriva, ber jag mina assistenter hjälpa till. Skriva mejl på 
läsplatta går lite lättare [än på smart telefon]. Skrivbordet på läsplattan är betydligt större, 
det är lättare att trycka på bokstäverna. (person inom målgruppen) 

Att det kan gå långsamt att skriva innebär att en del personer inom målgruppen skriver korta 
meddelanden, både när det gäller sms, chatt, och e-postmeddelanden. Några intervjupersoner 
tycker att ordprediktion, som ofta finns inbyggt i smarta telefoner och surfplattor, kan underlätta 
skrivandet genom att användaren får förslag på ord och inte behöver skriva hela ordet själv. Bland 
personer som saknar talsvårigheter beskriver intervjupersonerna också att en del talar in 
meddelanden med hjälp av diktering.  
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3.3 Appar, sociala medier och webbsidor 

3.3.1 Många använder appar och sociala medier   

Enligt intervjupersonerna använder många inom målgruppen appar och sociala medier, men det 
skiljer sig åt i vilken utsträckning beroende på vilka svårigheter som sjukdomen orsakar. För 
personer med kognitiva svårigheter eller mental trötthet kan det till exempel vara svårt att hitta i 
appar och att använda appar som innehåller många steg. Det kan också vara svårt att lära sig en ny 
struktur och design när appar uppdateras.  

Det beror ju på hur kognitivt bevarad du är vad du mäktar med. En del har jättesvårt med 
struktur och att komma ihåg alla steg. Det är ett stort spann. En del kan vara väldigt aktiva 
[med appar och sociala medier]. (arbetsterapeut) 

Intervjupersonerna uttrycker även att användningen av appar och sociala medier påverkas av ålder 
och vana. De upplever överlag att det är vanligare att använda appar och sociala medier bland 
yngre än äldre personer, och att en del äldre inte kommit in i att använda det. Det är också ett 
större steg att börja använda appar och sociala medier om man inte har varit van att använda det 
innan sjukdomen, eftersom det ställer krav på nyinlärning.  

Utöver appar för sociala medier berättar intervjupersonerna att det är vanligt att använda appar för 
påminnelser, till exempel för när det är dags att ta sin medicin. Andra exempel som nämns under 
intervjuerna är appar för bankärenden, nyheter, väder, spel, kollektivtrafik och färdtjänst. Några 
intervjupersoner beskriver att en del använder appar för att träna arbetsminne och koncentration, 
till exempel korsordsappar.   

I vissa appar behöver användaren logga in eller identifiera sig med Bank-ID. Några 
intervjupersoner berättar att de använder 1177 för att förnya recept och Kivra för att ta emot 
myndighetspost. De upplever att det är positivt när det finns möjlighet att logga in på olika sätt, till 
exempel med fingeravtryck eller ansiktsigenkänning, eftersom det kan vara motoriskt enklare än 
att skriva in ett lösenord eller en kod. För personer inom målgruppen vars sjukdom påverkar 
minnet kan det också underlätta att logga in med fingeravtryck eller ansiktsigenkänning.  

3.3.2 Sociala medier är viktiga för att hålla kontakt med omvärlden 

Flera intervjupersoner uttrycker att sociala medier möjliggör för målgruppen att hålla kontakt med 
omvärlden och att ta del av erfarenheter från andra i en liknande situation. För personer som inte 
har möjlighet att lämna hemmet på samma sätt som tidigare på grund av sjukdomen kan sociala 
medier vara ett viktigt sätt att upprätthålla relationer med vänner och familj. Flera intervjupersoner 
lyfter också fram att sociala medier bidrar till att målgruppen kan knyta kontakt med andra i en 
liknande situation. På så sätt får man möjlighet att både dela med sig och ta del av andras 
erfarenheter.  

Inom funktionshindervärlden så är det här med att blogga eller ha kontakt med världen 
stärkande för den gruppen – att få kontakt med andra som har samma problematik, att man 
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kan stödja varandra. (…) Sociala medier är viktigt, när man tänker på att de här 
personerna inte kan arbeta, träffa lika mycket folk som tidigare. (hjälpmedelskonsulent) 

3.3.3 Kognitiva och motoriska svårigheter gör det svårt att använda webbsidor 

Liksom vid användning av appar och sociala medier lyfter intervjupersonerna fram att kognitiva 
svårigheter och mental trötthet kan göra det svårt för en del inom målgruppen att använda 
webbsidor. Webbsidor innehåller ofta mycket information och kan upplevas som röriga och svåra 
att hitta på. Några intervjupersoner beskriver till exempel att man kan ha svårt att sortera bland 
information och att hålla flera bollar i luften samtidigt, vilket kan vara ett hinder på webbsidor.   

För en del kan kognitiva svårigheter och mental trötthet göra det svårt att läsa längre texter på 
webbsidor. Man kan till exempel tappa bort vilken rad man är på. I det här sammanhanget 
beskriver en intervjuperson att det kan underlätta att använda en sorts linjal, som gör det enklare 
för användaren att följa texten på skärmen. 

Söka på nätet – en del kan ha lite svårt för det (…) Lite med texten, om man söker upp en 
stor text kan det vara svårt att följa texten. Man kan behöva hjälplinjal för att läsa längre 
texter, bokstäverna hoppar runt, man tappar vilken rad man är på. (arbetsterapeut) 

Även fysiska och motoriska svårigheter kan försvåra användningen av webbsidor. Det krävs ofta 
många handrörelser och klick för att hitta den information man är ute efter på webbsidor, vilket 
kan vara svårt och ta lång tid om man har symtom som svaghet eller skakningar i händer och 
fingrar.  

Bland personer med Parkinsons sjukdom finns vissa läkemedel som kan påverka personens 
impulskontroll.30 Det kan till exempel leda till ett spel- eller köpberoende, vilket kan orsaka stora 
ekonomiska och sociala problem. En intervjuperson beskriver att det här kan vara ett hinder på 
internet, eftersom spel och annat finns lätt tillgängligt där.  

 

30 Karolinska institutet. Nya rön om gammal sjukdom. https://ki.se/forskning/nya-ron-om-gammal-sjukdom 
(Hämtad 2020-05-29).  

Parkinsonförbundet. Icke-motoriska symtom. 
http://www.parkinsonforbundet.se/meny2/Om%20Parkinsons%20sjukdom/Icke-
motoriska%20symtom.html (Hämtad 2020-05-29). 

https://ki.se/forskning/nya-ron-om-gammal-sjukdom
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4 Stöd och hinder i olika livsfaser och stadier av sjukdomen  

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

4.1 Behov och hinder hos vuxna och äldre personer 

4.1.1 Behov och hinder påverkas framför allt av vilka svårigheter sjukdomen orsakar 

Personer med neurologiska sjukdomar är en mycket heterogen grupp. Svårigheterna skiljer sig åt 
både mellan grupperna MS, ALS och Parkinsons sjukdom samt inom respektive grupp. Det 
varierar hur stora svårigheterna är och de förändras också under sjukdomsförloppet. Målgruppen 
innefattar även personer inom ett brett åldersspann – från unga vuxna till äldre personer.  

Det här innebär att målgruppens vardag ser olika ut samt att behovet av och möjligheterna till stöd 
vid användning av digital kommunikation skiljer sig åt. Intervjupersonerna beskriver att en del 
inom målgruppen har gått i pension när de drabbas av sjukdomen. Det finns också många som är i 
arbetsför ålder och som kan fortsätta arbeta. En del behöver arbeta mindre i perioder och en del 
måste sluta arbeta på grund av de svårigheter som sjukdomen orsakar. Det beskrivs vara vanligt att 
bo kvar hemma, men man kan behöva stöd från anhöriga, hemtjänst eller personliga assistenter.  

Utifrån intervjupersonernas erfarenhet påverkas målgruppens behov och hinder när de använder 
digital kommunikation framför allt av vilka och hur stora svårigheter som sjukdomen orsakar samt 
hur svårigheterna förändras under sjukdomen. Däremot uttrycker de att även ålder påverkar 
användningen av digital kommunikation. Äldre personer som inte kommit in i att kommunicera 
digitalt innan de blev sjuka beskrivs ofta ha en högre tröskel för att använda digital 
kommunikation. 

4.1.2 Förutsättningarna att vara digitalt delaktig påverkas av flera saker 

Intervjupersonerna beskriver att målgruppens förutsättningar att vara digitalt delaktig riskerar att 
minska i takt med att de symtom och svårigheter som sjukdomen orsakar förändras. När något 
förändras behöver man utarbeta nya strategier eller lära sig använda nya hjälpmedel för att 
fortsätta vara digitalt aktiv. En intervjuperson uttrycker att det kan vara svårt att behålla 
målgruppens digitala delaktighet genom de här faserna.  

När saker förändras, om du klarat ett system men behöver byta det, då är det en inlärning 
som inte alltid lyckas. (logoped) 
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På samma sätt uttrycker en annan intervjuperson att det kan vara svårt att ge stöd i rätt tid, om 
sjukdomsförloppet går fort och personens förutsättningar snabbt förändras. Intervjupersonen 
tycker att det är viktigt att fånga upp personens behov av stöd i tid, för att man till exempel ska ha 
ork att lära sig använda hjälpmedel. Samtidigt menar intervjupersonen att det kan vara svårt att 
tidigt ta till sig nya lösningar, eftersom man kan behöva tid att landa i sin diagnos. Det här beskrivs 
framför allt vara en balansgång vid ALS. 

Det är ganska svårt att komma in i rätt tajmning med det. ALS har ett snabbt förlopp (…) 
När man nyss fått diagnos då är det otroligt mycket information att ta in. Det kan vara svårt 
att då ta till sig att börja träna på någon konstig datorlösning. Det är svårt att få till 
tajmningen, om man väntar för länge har sjukdomsförloppet gått så långt att man inte har 
ork att orka med inlärning. (hjälpmedelskonsulent)     

En annan förutsättning för att kunna vara digitalt delaktig är tillgången till teknisk utrustning. 
Enligt intervjupersonerna har en del inom målgruppen en begränsad ekonomi, vilket kan göra det 
svårt att köpa den utrustning som man skulle behöva. En intervjuperson beskriver till exempel att 
en del inom målgruppen som är i arbetsför ålder när de får sjukdomen kan behöva gå ned i tid på 
sitt arbete eller sluta arbeta. Det här påverkar personens inkomst och pension och de ekonomiska 
möjligheter man har att betala för dator, surfplatta, smart telefon och uppkoppling.  

4.1.3 Behov av regelbundet digitalt stöd och digitalt stöd i hemmet 

Beroende på vilka och hur stora svårigheter sjukdomen orsakar skiljer målgruppens behov av 
digitalt stöd sig åt. Intervjupersonerna beskriver att en del självständigt kan kommunicera med 
myndigheter och hälso- och sjukvård och på egen hand sköta bankärenden och liknande. Andra har 
behov av stöd från anhöriga eller stödpersoner i de här situationerna. Några intervjupersoner lyfter 
fram att det skulle behövas fler sammanhang dit målgruppen kan vända sig för att regelbundet få 
stöd att använda digital kommunikation, och möjlighet att få digitalt stöd i hemmet.  

Det mer kontinuerliga, att ha en uppföljning och ett stöd så man kan komma vidare och 
fortsätta. (…) Jag tror att det skulle behövas någon form av kunskapskafé, att man kan 
komma någonstans och få stöttning. Att man kan få gå kurs och uppföljande stöd, och stöd 
till närstående och assistenter. (arbetsterapeut) 

Enligt intervjupersonerna kan det finnas möjlighet att få stöd att använda digital kommunikation 
genom exempelvis rehabiliteringen, men en del inom målgruppen behöver mer kontinuerligt stöd. 
Anhöriga eller stödpersoner kan ibland hjälpa till att repetera och stötta, men alla har inte tillgång 
till sådant stöd. I kommunerna finns ofta träffpunkter som anordnar olika aktiviteter för äldre där 
det kan finnas möjlighet att få hjälp att använda digital teknik.31 I vissa städer finns träffpunkter 

 

31 Rise. Central mötesplats öppnar tekniken för äldre. https://www.ri.se/sv/fallstudier/central-motesplats-oppnar-
tekniken-aldre (Hämtad 2020-05-26). 

Mölndals stad. Digitalt stöd i hemmet. https://www.molndal.se/startsida/omsorg-och-hjalp/hjalp-i-
hemmet/hemtjanst/digitalt-stod-i-hemmet.html (Hämtad 2020-05-26). 

https://www.ri.se/sv/fallstudier/central-motesplats-oppnar-tekniken-aldre
https://www.ri.se/sv/fallstudier/central-motesplats-oppnar-tekniken-aldre
https://www.molndal.se/startsida/omsorg-och-hjalp/hjalp-i-hemmet/hemtjanst/digitalt-stod-i-hemmet.html
https://www.molndal.se/startsida/omsorg-och-hjalp/hjalp-i-hemmet/hemtjanst/digitalt-stod-i-hemmet.html
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som är öppna för personer i alla åldrar.32 I en del städer finns även förbund med lokala föreningar 
som målgruppen kan vända sig till, där det kan finnas möjlighet att få stöd att använda digital 
kommunikation.   

Det kan även finnas möjlighet att få digitalt stöd på bibliotek. Rapporten Insatser för digital 
kompetens på folkbiblioteken, som tagits fram på uppdrag av SKL (i dag SKR), Digidelnätverket 
och Kungliga biblioteket, ger en bild av folkbibliotekens insatser för digital delaktighet.33 
Rapporten bygger framför allt på resultatet av en enkät som besvarades av 91 procent av landets 
kommuner under 2016. Bland dessa erbjöd 80 procent programaktiviteter för att öka den digitala 
kompetensen. Majoriteten av biblioteken anordnade aktiviteter för digital delaktighet i samband 
med kampanjveckor, som Get online week. Drygt hälften ordnade aktiviteter året runt. Det framgår 
även av rapporten att bibliotekspersonalen får många frågor av digital typ i sitt dagliga arbete, och 
att de behöver få kompetenshöjande insatser för att kunna möta behovet. 

Trots de möjligheter till digitalt stöd som finns i dag uttrycker intervjupersonerna att det finns 
behov av fler sådana sammanhang, framför allt där målgruppen får ett löpande stöd. Några 
intervjupersoner lyfter även fram att det skulle vara positivt om det fanns möjlighet för 
målgruppen att få digitalt stöd i hemmet. Genom ett sådant stöd skulle man kunna få hjälp när 
teknik strular eller när man behöver installera nya produkter. För en del kan det också, på grund av 
fysiska svårigheter eller trötthet, vara svårt att ta sig till en annan plats för att få stöd. 

Ett alternativ är att, som i Mölndals stad, göra det möjligt att ansöka om digitalt stöd i hemmet 
inom ramen för hemtjänsten.34 Stödet innebär att seniorer kan få digitalt stöd i 10 timmar under ett 
år. De kan bland annat få stöd i att använda digital teknik i vardagen och få lära sig att använda 
digital kommunikation för att utöka sitt sociala nätverk. Ett liknande stöd skulle även kunna 
erbjudas för personer med neurologiska sjukdomar, oavsett ålder.      

4.1.4 Stödpersoner saknar tid och kompetens för att stötta digitalt 

För personer inom målgruppen som är i behov av stödpersoner, som hemtjänst eller personliga 
assistenter, kan möjligheterna till stöd vid användning av digital kommunikation i vardagen till 
stor del vara beroende av vilket stöd som dessa personer har möjlighet att ge. Några 
intervjupersoner upplever att det inte hör till stödpersonernas huvuduppdrag att stötta 
användningen av digital kommunikation och att andra mer basala behov kan behöva gå före. De 

 

32 Göteborgs stad. Träffa nya bekantskaper på Högsbo mötesplats. 
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/hogsbo-
motesplats/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy93c2dnQ0cQ939HN0D_Ywcg8z0w
wkpiAJKG-AAjgb6XvpR6Tn5SRCrHPOSjC3S9aOKUtNSi1KL9EqLgMIZJSUFxVaqBqoG5eXleun5-ek5qXrJ-
bmqBti0ZOQXl-hHoKrUL8iNqPJJDXcEAAM7aoI!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ (Hämtad 2020-05-26). 

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

34 Mölndals stad. Digitalt stöd i hemmet. https://www.molndal.se/startsida/omsorg-och-hjalp/hjalp-i-
hemmet/hemtjanst/digitalt-stod-i-hemmet.html (Hämtad 2020-05-26). 

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/hogsbo-motesplats/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy93c2dnQ0cQ939HN0D_Ywcg8z0wwkpiAJKG-AAjgb6XvpR6Tn5SRCrHPOSjC3S9aOKUtNSi1KL9EqLgMIZJSUFxVaqBqoG5eXleun5-ek5qXrJ-bmqBti0ZOQXl-hHoKrUL8iNqPJJDXcEAAM7aoI!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/hogsbo-motesplats/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy93c2dnQ0cQ939HN0D_Ywcg8z0wwkpiAJKG-AAjgb6XvpR6Tn5SRCrHPOSjC3S9aOKUtNSi1KL9EqLgMIZJSUFxVaqBqoG5eXleun5-ek5qXrJ-bmqBti0ZOQXl-hHoKrUL8iNqPJJDXcEAAM7aoI!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/hogsbo-motesplats/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy93c2dnQ0cQ939HN0D_Ywcg8z0wwkpiAJKG-AAjgb6XvpR6Tn5SRCrHPOSjC3S9aOKUtNSi1KL9EqLgMIZJSUFxVaqBqoG5eXleun5-ek5qXrJ-bmqBti0ZOQXl-hHoKrUL8iNqPJJDXcEAAM7aoI!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/hogsbo-motesplats/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy93c2dnQ0cQ939HN0D_Ywcg8z0wwkpiAJKG-AAjgb6XvpR6Tn5SRCrHPOSjC3S9aOKUtNSi1KL9EqLgMIZJSUFxVaqBqoG5eXleun5-ek5qXrJ-bmqBti0ZOQXl-hHoKrUL8iNqPJJDXcEAAM7aoI!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://skr.se/download/18.5160ef2615dce507980b597e/1503062786927/RAPPORT-INSATSER-F%C3%96R-DIGITAL-KOMPETENS-P%C3%85-FOLKBIBLIOTEKEN.pdf
https://skr.se/download/18.5160ef2615dce507980b597e/1503062786927/RAPPORT-INSATSER-F%C3%96R-DIGITAL-KOMPETENS-P%C3%85-FOLKBIBLIOTEKEN.pdf
https://www.molndal.se/startsida/omsorg-och-hjalp/hjalp-i-hemmet/hemtjanst/digitalt-stod-i-hemmet.html
https://www.molndal.se/startsida/omsorg-och-hjalp/hjalp-i-hemmet/hemtjanst/digitalt-stod-i-hemmet.html
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beskriver också att personalens kunskap och möjlighet att vara ett digitalt stöd skiljer sig mycket åt 
beroende på hur bekväma stödpersonerna själva är med att använda digital kommunikation.   

Det behöver finnas någon stödjande person runt omkring som kan. Om man tänker på de 
med personlig assistans eller de som bor på ett äldreboende och vilken roll som 
omvårdnadspersonalen vill ta i det här. Det hör inte till deras huvuduppdrag att vara 
tekniksupport. (hjälpmedelskonsulent) 

Även tidigare i den här rapportserien har vi beskrivit att stödpersoner kan ha begränsat med tid att 
stötta användningen av dator, surfplatta och smart telefon samt att den digitala kompetensen hos 
stödpersoner varierar.35 Detta har också lyfts fram i andra undersökningar, som visat att den 
digitala kompetensen ibland brister hos stödpersonerna, och därmed förmågan att kunna vara ett 
stöd för målgruppen.36   

4.1.5 Personliga assistenter och hemtjänst har olika möjligheter att ge digitalt stöd  

Utifrån intervjupersonernas erfarenhet skiljer sig möjligheterna att stötta användningen av digital 
kommunikation också åt mellan olika grupper av stödpersoner. Några intervjupersoner upplever 
exempelvis att personliga assistenter överlag har bättre förutsättningar att stötta målgruppen när de 
kommunicerar digitalt, jämfört med personal inom hemtjänsten. Till skillnad från hemtjänsten som 
träffar flera olika personer varje dag har personliga assistenter mer tid att lära känna brukarens 
behov och hinder, och därmed större möjligheter att stötta. En intervjuperson lyfter också fram att 
personliga assistenter har större utrymme att ge digitalt stöd när det passar för brukaren.  

Beroende på hur stor hemtjänstgruppen är kan du träffa en ny person vid varje pass. 
Svårare med kontinuiteten. De kan vara jätteduktiga, det kan variera. Personliga assistenter 
lär känna dig som person, ser när du är pigg, ”passa på att messa nu”. Är du hänvisad till 
hemtjänst är det fasta klockslag, man kanske inte är med just då. (arbetsterapeut) 

 

35 Post- och telestyrelsen. Undersökning av behov och hinder vid användning av digital kommunikation hos 
personer med medfödd eller förvärvad hjärnskada (2020). 

Post- och telestyrelsen. Undersökning av behov och hinder vid användning av digital kommunikation hos personer 
med intellektuell funktionsnedsättning (2020). 

36 Margret Buchholz. Let’s stay in touch! Remote communication for persons with communicative and cognitive 
disabilities (2019).  

Begripsam. Undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2017. Hur personer med olika 
funktionsnedsättningar använder internet. http://www.begripsam.se/wp-
content/uploads/2018/07/SMFOI-2017-svenskarna-med-funktionsnedsättning-och-internet-
huvudrapport.pdf (Hämtad 2020-05-18). 

Näslund, Rebecka, and Åsa Gardelli. ’I know, I can, I will try’: youths and adults with intellectual disabilities in 
Sweden using information and communication technology in their everyday life. Disability & Society 28.1 
(2013).  

Backlund, Eva, and Annika Lundström. Vi får inte skaffa Internet En studie av sex unga personer med lindrig 
utvecklingsstörning och deras informationsvanor samt bibliotekets roll i informationsanskaffningen (2013). 
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Assistansersättning kan bara ges till personer som inte fyllt 65 år.37 En person som har fått 
assistans får behålla den även efter 65 år, men kan inte få fler timmar beviljade. Inom målgruppen 
med neurologiska sjukdomar är det många som får sjukdomen när de är äldre och därmed inte har 
rätt till personlig assistans. De kan i stället vända sig till sin kommun för att få stöd av 
hemtjänsten. En intervjuperson menar att det är problematiskt att rätten till personlig assistans 
skiljer sig åt beroende på ålder, och att det bland annat påverkar möjligheterna till digitalt stöd.   

4.1.6 Möjliga sätt att stärka stödpersonernas digitala kompetens  

För att målgruppen ska kunna få stöd att använda digital kommunikation finns det behov av att 
skapa bättre förutsättningar för personal inom både LSS och SoL att stötta i de här situationerna. 
Det skulle till exempel behöva finnas utbildning för att stärka personalens digitala kompetens och 
för att ge dem verktyg att stötta målgruppens digitala delaktighet på bästa sätt.  

Ett exempel är att, som Rättviks kommun, samverka på kommunal nivå för att öka den digitala 
delaktigheten bland invånarna. I kommunen har vårdpersonal fått möjlighet att utbilda sig till 
teknikcoacher, med ett särskilt ansvar att stötta den digitala delaktigheten bland brukare. För att 
underlätta arbetet med digital teknik i verksamheterna, kan personalen också få tekniskt stöd av 
kommunens it-enhet.38  

Ett förslag på hur detta skulle kunna gå till beskrivs i PTS rapport Förslag till samordningstjänst 
för utbildning och fortbildning av internetombud.39 I rapporten utreder PTS förutsättningarna för 
en samordningstjänst för internetombud inom hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och 
verksamheter inom funktionshinderområdet. Tanken är att internetombuden ska kunna åta sig ett 
särskilt ansvar för att främja användningen av digital teknik och internet hos sina vårdtagare. 
Samordningstjänsten är tänkt som en läroplattform för att stärka internetombudens digitala 
kompetens och som ett forum för erfarenhetsutbyte. 

En kartläggning som genomförts inom ramen för Utredningen om översyn av yrket personlig 
assistent visar att det varierar om och hur personliga assistenter får ta del av introduktion och 
fortbildning.40 För att stärka kompetensen bland personliga assistenter föreslår utredningen att 
Socialstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram ett digitalt utbildnings- och kunskapsmaterial. Utöver 
information om grundläggande lagar och rättigheter, som LSS, arbetsmiljö, systematiskt 
kvalitetsarbete och mänskliga rättigheter, anges att materialet bör omfatta kunskapsområden som 

 

37 Försäkringskassan. Assistansersättning för vuxna. 
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/assistansersattning (Hämtad 2020-05-
08). 

38 Rättviks kommun. Digital delaktighet i Rättviks kommun: brygga som möjlighet. 
https://www.rattvik.se/download/18.7cd1b0d2159d191a3952ee00/1485330477664/Digital%20delakti
ghet%20i%20Rättviks%20kommun.pdf (Hämtad 2020-05-08). 

39 PTS. Förslag till samordningstjänst för utbildning och fortbildning av internetombud. PTS-ER-2018:26. 

40 Statens offentliga utredningar. Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor. 
(SOU 2020:1). 
https://www.regeringen.se/48ea1e/contentassets/fa05bcf02bf24a89b3d843c2dd3ebe53/oversyn-av-
yrket-personlig-assistent.pdf (Hämtad 2020-05-17).  

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/assistansersattning
https://www.rattvik.se/download/18.7cd1b0d2159d191a3952ee00/1485330477664/Digital%20delaktighet%20i%20R%C3%A4ttviks%20kommun.pdf
https://www.rattvik.se/download/18.7cd1b0d2159d191a3952ee00/1485330477664/Digital%20delaktighet%20i%20R%C3%A4ttviks%20kommun.pdf
https://www.regeringen.se/48ea1e/contentassets/fa05bcf02bf24a89b3d843c2dd3ebe53/oversyn-av-yrket-personlig-assistent.pdf
https://www.regeringen.se/48ea1e/contentassets/fa05bcf02bf24a89b3d843c2dd3ebe53/oversyn-av-yrket-personlig-assistent.pdf
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alternativ och kompletterande kommunikation. Här skulle även verktyg för att stötta målgruppens 
digitala delaktighet kunna inkluderas för att stärka assistenternas kompetens inom området.  

4.1.7 Möjligt att få digitalt stöd som en del av rehabiliteringen 

Rehabilitering bidrar till att målgruppen kan behålla och stärka de funktioner och förmågor som de 
har. Genom rehabilitering kan man få stöd för att uppnå självständighet i olika vardagsaktiviteter 
och behandling med fokus på exempelvis rörlighet eller talförmåga. Några intervjupersoner 
beskriver att även användningen av digital kommunikation kan ingå i rehabiliteringen. Det kan till 
exempel vara en del av personens rehabiliteringsplan att lära sig använda videosamtal eller komma 
igång med att skicka e-postmeddelanden. I de här situationerna kan exempelvis en arbetsterapeut 
eller logoped vara ett stöd vid digital kommunikation. 

Prova och öva att använda teknik om man är ovan, det kan man göra både med logoped och 
arbetsterapeut, så man vänjer sig vid tekniken också. Här har vi ofta det som, det kan vara 
ett mål i rehabplanen att komma igång och skicka sms eller börja e-posta igen om man 
slutat med det, eller använda Facetime om man inte gjort det. Arbetsterapeuterna pratar 
alltid om anpassningar och hjälpmedel. Hos oss känns det som en naturlig sak att göra. 
(logoped) 

Däremot beskrivs det ibland vara svårt för arbetsterapeuter och logopeder att få sina resurser att 
räcka till för att stötta digitalt. En intervjuperson uttrycker att andra mer akuta behov, som att ge 
stöd för att patienten ska kunna kommunicera med personer i samma rum, kan behöva gå före. I 
det här sammanhanget lyfter en annan person fram att det skulle behöva vara tydligare vilket stöd 
man ska ha rätt till när det gäller digital kommunikation, för att hälso- och sjukvården bättre ska 
kunna fånga upp dessa behov. I likhet med det beskriver en intervjuperson att sjukvårdspersonalen 
behöver vara uppmärksam på behov och hinder vid användning av digital kommunikation och 
ställa rätt frågor för att kunna fånga upp målgruppens behov av stöd.      

Att man inte glömmer bort den här biten. Det digitala kanske inte ligger i fokus när man 
möter patienten första gången, det är så mycket annat som är rehabilitering av tradition. 
Det är viktigt för oss personal att vara uppmärksamma på det, ställa rätt frågor för att sätta 
in rätt resurser. (logoped) 

Socialstyrelsen har utarbetat rekommendationer som bland annat innebär att hälso- och sjukvården 
ska erbjuda sammanhängande teamrehabilitering till personer med MS och Parkinsons sjukdom 
med påverkad funktionsförmåga.41 Det innebär att man ska erbjudas rehabilitering av ett team som 
består av flera professioner, som läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer 
och ibland även psykologer, logopeder och dietister. Rehabiliteringsinsatserna ska anpassas efter 
den enskildas behov, vilket innebär att man kan få träffa en eller flera av professionerna i teamet. 

 

41 Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer – Vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom – Stöd för styrning och 
ledning. (2016). https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2016-12-1.pdf (Hämtad 2020-05-19). 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2016-12-1.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2016-12-1.pdf
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Däremot beskriver Socialstyrelsen att tillgången till sammanhängande teamrehabilitering varierar. 
I en utvärdering av vården till personer med MS och Parkinsons sjukdom från 2016 lyfter de fram 
ett antal gemensamma förbättringsområden, varav ett är att tillgången till sammanhängande 
rehabilitering behöver öka.42   

4.1.8 Förskrivning av hjälpmedel skiljer sig åt mellan olika delar av landet 

Några intervjupersoner upplever att målgruppens möjligheter att få hjälpmedel för digital 
kommunikation förskrivna skiljer sig åt beroende på var i landet man bor och vilken kompetens 
som finns tillgänglig där. Att förskrivningen av hjälpmedel ser olika ut i olika delar av landet lyfts 
även fram i Neuroförbundets rapport med fokus på hjälpmedel från 2017.43   

Kommunikationshjälpmedel kräver en stor insats för att bli bra. De kräver en rejäl insats, 
det är inte alla som får det. Det varierar i landet. (forskare) 

Vid förskrivning av hjälpmedel är det viktigt med uppföljning för att kunna anpassa eller byta ut 
hjälpmedlen utifrån hur omvärlden och personens förutsättningar förändras. För att hjälpmedel ska 
underlätta för målgruppen att kommunicera digitalt uttrycker några intervjupersoner att både 
personen samt anhöriga och stödpersoner behöver få lära sig att använda hjälpmedlen. Personerna 
runtomkring är i många fall ett viktigt stöd för att man ska komma igång och använda hjälpmedel, 
men några intervjupersoner upplever att de ibland inte får möjlighet att lära sig hur hjälpmedlen 
fungerar.    

Det är en brist, man siktar in sig på den som får hjälpmedlet. Man måste ha en cirkel runt 
personen som kan stötta. Tänka att om man får med den närmaste omgivningen, så de kan 
täcka upp, då har man möjlighet att bli mer självständig. Men man behöver hjälp i starten, 
att komma igång. (arbetsterapeut) 

 

42 Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016: Vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom – 
Indikatorer och underlag för bedömningar. (2016). https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2016-12-8.pdf (Hämtad 2020-05-19). 

43 Neuroförbundet. Neurorapporten – hjälpmedel. (2017). https://neuro.se/media/1803/neurorapporten-
2017.pdf (Hämtad 2020-05-14).  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2016-12-8.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2016-12-8.pdf
https://neuro.se/media/1803/neurorapporten-2017.pdf
https://neuro.se/media/1803/neurorapporten-2017.pdf
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5 Slutsatser 

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

5.1 Behov och hinder per kommunikationssätt 

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

5.1.1 Talsvårigheter påverkar användningen av röstsamtal 

Utifrån intervjupersonernas erfarenhet är det vanligt att personer inom målgruppen med 
talsvårigheter undviker att kommunicera genom röstsamtal. Beroende på hur stora talsvårigheterna 
är ringer en del röstsamtal till personer de känner, som lättare förstår deras tal. Bland personer som 
saknar talsvårigheter är röstsamtal ett omtyckt kommunikationssätt. De fysiska och motoriska 
svårigheterna som är vanliga inom målgruppen innebär att det kan gå långsamt att skriva 
meddelanden och att det kan vara enklare att kommunicera genom röstsamtal. För personer inom 
målgruppen med kognitiva svårigheter är det viktigt att det krävs få steg för att ringa röstsamtal. 
För att underlätta kan man till exempel lägga till kontakter som favoriter.  

5.1.2 Videosamtal är användbart men används mindre än röstsamtal 

Videosamtal är en användbar funktion för målgruppen, eftersom det ger utrymme för flera sätt att 
kommunicera. Att kunna använda ansiktsuttryck och kroppsspråk kan till exempel bidra till att en 
person med talsvårigheter har lättare att göra sig förstådd. Utifrån intervjupersonernas erfarenhet 
använder en del inom målgruppen videosamtal, men det är mindre vanligt än röstsamtal.  

5.1.3 Vanligt att kommunicera genom meddelanden även om det kan gå långsamt 

Meddelanden beskrivs som ett vanligt kommunikationssätt, framför allt bland personer inom 
målgruppen med talsvårigheter. Däremot kan fysiska och motoriska svårigheter göra att det går 
långsamt att skriva meddelanden. Målgruppen använder olika hjälpmedel och strategier för att 
underlätta skrivandet. För en del fungerar det bra att använda en penna med touchfunktion eller en 
surfplatta eller smart telefon med stor skärm. Andra föredrar att använda ett fysiskt tangentbord.  

Intervjupersonerna upplever att många inom målgruppen kommunicerar genom både sms, chatt 
och e-post, även om kommunikationssätten skiljer sig åt. Jämfört med sms och e-post innebär chatt 
ofta ett snabbare tempo som kan vara svårt för personer med motoriska eller kognitiva svårigheter 
att följa med i. En utmaning med e-post som lyfts fram är att det kan vara svårt och ansträngande 
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att läsa långa e-postmeddelanden med formellt skriven text för personer med kognitiva svårigheter, 
mental trötthet eller nedsatt syn.   

5.1.4 Många använder appar och sociala medier 

Utifrån intervjupersonernas erfarenhet använder många inom målgruppen appar och sociala 
medier, men det skiljer sig åt i vilken utsträckning beroende på vilka svårigheter som sjukdomen 
orsakar. För personer med kognitiva svårigheter eller mental trötthet kan det till exempel vara svårt 
att använda appar som innehåller många steg, eller att lära sig en ny design när appar uppdateras. 
Sociala medier fyller en viktig funktion genom att de möjliggör för målgruppen att hålla kontakt 
med omvärlden och att ta del av erfarenheter från andra i en liknande situation.  

5.1.5 Svårt att använda webbsidor 

Liksom vid användning av appar och sociala medier kan kognitiva svårigheter och mental trötthet 
göra det svårt för en del personer inom målgruppen att använda webbsidor. Webbsidor innehåller 
ofta stora mängder information och mycket text, vilket kan vara en utmaning för personer med 
dessa svårigheter. Även fysiska och motoriska svårigheter kan försvåra användningen av 
webbsidor, eftersom det ofta krävs många handrörelser och klick för att hitta den information man 
är ute efter.  

5.1.6 Hur blir digitala tjänster tillgängliga för målgruppen? 

Målgruppens förutsättningar att kommunicera digitalt och att vara digitalt aktiv hänger både ihop 
med vilka möjligheter till stöd som finns och hur de digitala tjänsterna är utformade. En del inom 
målgruppen kommer även fortsatt att vara i behov av stödpersoner för att kunna använda digital 
kommunikation, men genom att beakta tillgängligheten i tjänsterna kan det finnas möjlighet för 
fler inom målgruppen att självständigt kommunicera digitalt. Med utgångspunkt från intervjuerna 
visar figur 2 exempel på vad som är viktigt för att digitala tjänster ska vara tillgängliga för 
målgruppen.  

Figur 2: Behov vid användning av digital kommunikation.  

Behov Beskrivning 

Kortfattad och begriplig 
text 

Text bör vara kortfattad och skriven med ett begripligt språk. Med 
begripligt språk menas till exempel att meningarna är korta och att 
välkända ord används. Texten bör även vara konkret, utan bildspråk.  
 
Att texten på webbsidor och i appar är kortfattad och skriven med ett 
begripligt språk är till exempel viktigt för att den ska vara tillgänglig för 
personer med kognitiva svårigheter eller mental trötthet.  
 

Linjär struktur Strukturen bör vara uppbyggd på ett linjärt sätt som gör att användaren 
ställs inför ett val i taget. En linjär struktur kan bidra till att digitala 
tjänster känns mindre röriga och informationstunga, som webbsidor, 
appar eller e-post. En linjär struktur underlättar till exempel för personer 
inom målgruppen med kognitiva svårigheter eller mental trötthet, som 
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Behov Beskrivning 
kan ha svårt att sortera bland information och att hålla flera bollar i 
luften samtidigt.    
 

Få steg För att underlätta för personer inom målgruppen med kognitiva 
svårigheter bör det krävas få steg för att exempelvis skicka 
meddelanden eller ringa röstsamtal. Få steg underlättar också för 
personer med motoriska svårigheter, eftersom det kan vara svårt och 
ansträngande med många handrörelser och klick.   
 

Förlåtande för misstag Det bör finnas möjlighet att ångra knapptryck och att enkelt gå tillbaka 
till föregående steg. Om användaren har fyllt i något på fel sätt bör det 
vara tydligt var felet uppstått och hur det kan rättas till. Både motoriska 
och kognitiva svårigheter kan göra att användaren fyller i något på fel 
sätt eller har behov av att kunna gå tillbaka.  
 

Möjlighet att logga in på 
olika sätt 

För personer inom målgruppen som har svårigheter med finmotorik 
eller minne kan det vara svårt att fylla i eller att minnas lösenord. För 
dessa personer behöver det finnas möjlighet att logga in på andra sätt, 
till exempel med fingeravtryck eller ansiktsigenkänning. 
 

Möjlighet att använda 
hjälpmedel  

Digitala tjänster behöver kunna användas tillsammans med hjälpmedel 
som alternativa styrsätt och digitala hjälpmedel som diktering. Det 
behöver också gå att förstora det som visas på skärmen utan att det 
uppstår problem (som att texten krockar eller hamnar bakom en bild). 
 

Flexibla 
kommunikationslösningar 

För att en digital tjänst ska vara tillgänglig för målgruppen behöver det 
finnas flera sätt att ta till sig och att lämna information. För personer 
med kognitiva svårigheter eller mental trötthet kan det vara 
ansträngande att läsa långa texter. I dessa situationer är det viktigt att 
det går att få text uppläst. Motoriska svårigheter kan göra att det är 
svårt och går långsamt att skriva, och då behöver det finnas möjlighet 
att använda hjälpmedel för diktering. 
 
I kontakt med exempelvis myndigheter, hälso- och sjukvård och företag 
är det även viktigt att det går att välja mellan olika kommunikationssätt, 
som röstsamtal, meddelanden och videosamtal.   

 

5.2 Rekommendationer för att förbättra stödet i olika livsfaser och stadier av sjukdomen 

Avsnittet ger rekommendationer som kan bidra till att öka målgruppens digitala delaktighet. 

5.2.1 Ge verksamheter inom LSS och SoL ett tydligare uppdrag och mer resurser  

En del personer inom målgruppen har rätt till stöd genom LSS eller SoL, till exempel i form av 
personlig assistans, ledsagarservice eller hemtjänst. De här verksamheterna har ofta inte ett särskilt 
uppdrag att stötta målgruppen att använda digital kommunikation, och utifrån intervjupersonernas 
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erfarenhet kan brist på tid och kompetens hos personalen begränsa deras möjlighet att vara ett stöd 
för målgruppen i de här situationerna.  

Rekommendationen bygger på att det finns ett övergripande arbete för att främja digital 
delaktighet, som skapar förutsättningar för enskilda verksamheter och personal att stötta 
användningen av digital kommunikation. I exemplet från Rättviks kommun finns riktlinjer på 
kommunal nivå för hur man ska arbeta för att alla ska få möjlighet att vara digitala medborgare. 
Även förslaget till samordningstjänst för internetombud bygger på att det finns ett övergripande 
stöd för personer inom de enskilda verksamheterna som åtar sig att stötta den digitala 
delaktigheten bland brukarna.   

5.2.2 Erbjud digitalt stöd som en del av rehabiliteringen  

I samband med rehabiliteringen kan det finnas möjlighet för målgruppen att få stöd för att kunna 
vara digitalt aktiv. Tillgången till rehabilitering är viktig för att skapa förutsättningar för 
målgruppen att använda digital kommunikation genom att man får öva på sådant som finmotorik 
och talförmåga. Enligt intervjupersonerna är det även möjligt att inkludera användningen av digital 
kommunikation som en del av rehabiliteringsplanen. Det kan till exempel innebära att man med 
stöd av en logoped eller arbetsterapeut får lära sig att använda videosamtal. För att fånga upp dessa 
behov behöver de som arbetar inom rehabilitering vara uppmärksamma på målgruppens behov och 
hinder vid användning av digital kommunikation. 

5.2.3 Introducera anhöriga och stödpersoner till hjälpmedel och följ upp hjälpmedlen 

För att skapa förutsättningar för personer inom målgruppen med förskrivna hjälpmedel för digital 
kommunikation att använda dem är det viktigt att också anhöriga och stödpersoner introduceras till 
hjälpmedlen. Utifrån intervjupersonernas erfarenhet är dessa personer i många fall ett viktigt stöd 

Rekommendation: Skapa bättre förutsättningar för personal inom LSS och SoL att stötta 
målgruppen att vara digitalt aktiv. Några exempel:  
 

• Erbjud utbildning för stödpersoner och vårdpersonal, både för att stärka deras digitala 
kompetens och för att de ska få verktyg för att bättre kunna stötta målgruppen att 
vara digitalt aktiv. 

• Inför tekniska stödfunktioner som personal kan vända sig till för att få hjälp när deras 
egen kompetens inte räcker till, exempelvis vid installation eller anpassning av 
teknisk utrustning.   
 

 
 

Rekommendation: Fånga upp behov och hinder vid användning av digital kommunikation 
under rehabiliteringen och inkludera det som en del av rehabiliteringsplanen om målgruppen 
behöver digitalt stöd. 
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för att målgruppen ska komma igång med att använda sina hjälpmedel. Det är också viktigt att 
förskrivna hjälpmedlen regelbundet följs upp och anpassas utifrån hur omvärlden och personens 
förutsättningar förändras.   

5.2.4 Erbjud fler möjligheter till regelbundet digitalt stöd och till digitalt stöd i hemmet 

Några intervjupersoner lyfter fram att det skulle behövas fler sammanhang dit målgruppen kan 
vända sig för att regelbundet få stöd att använda digital kommunikation. Det finns även behov av 
att kunna få digitalt stöd i hemmet, exempelvis när teknik strular eller när man behöver installera 
nya produkter. Möjligheten att få digitalt stöd i hemmet är också viktig för personer inom 
målgruppen som på grund av fysiska svårigheter eller trötthet har svårt att ta sig till andra platser.  

I dag kan målgruppen bland annat få stöd att använda digital kommunikation i samband med 
rehabilitering, på kommunala träffpunkter, bibliotek och genom föreningar och förbund, men 
några intervjupersoner menar att det finns behov av fler sådana sammanhang. De uttrycker framför 
allt att det skulle behövas fler platser där målgruppen kan få ett löpande stöd.  

 

Rekommendation: Skapa fler sammanhang dit målgruppen kan vända sig för att regelbundet 
få digitalt stöd, till exempel ytterligare träffpunkter med fokus på digital kommunikation eller 
kurser på bibliotek anpassade för målgruppen. Erbjud även möjlighet att ansöka om digitalt 
stöd i hemmet, till exempel inom ramen för hemtjänsten. 

 
 

Rekommendation: Säkerställ att anhöriga och stödpersoner introduceras till förskrivna 
hjälpmedel för digital kommunikation så att de kan stötta och uppmuntra användningen. Följ 
också regelbundet upp hjälpmedlen och anpassa dem utifrån hur omvärlden och personens 
förutsättningar förändras.  
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