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Även om ungdomar och internet är ett växande forskningsområde är det relativt få 
studier  som illustrerar förhållandena för ungdomar och unga vuxna med intellektuell 
funktions nedsättning. I det här projektet, Del@ktighet på nätet, har vi intervjuat unga 

med intellektuell funktionsnedsättning (n=27), föräldrar till unga med intellektuell funktions
nedsättning (n=22) samt personal i gymnasiesärskolan (n=17) om ungas delaktighet och 
identitets skapande processer på internet. Resultatet har delats upp i tre teman. 

Det första temat, aktiviteter och aktörer, visar att unga med intellektuell funktionsnedsätt
ning använder internet på olika sätt. Merparten av studiens unga deltar på något vis i internet
baserade aktiviteter, men det är tveksamt hur många som verkligen upplever delaktighet. För
äldrarnas och personalens attityder till de ungas internetanvändande präglas av en dubbelhet 
avseende de fördelar/möjligheter  respektive nackdelar/svårigheter som de förknippar med de 
ungas liv online. Föräldrarna ser en stor potential med digital teknik när det gäller möjligheten 
att utveckla och upprätthålla de ungas sociala kontakter med kamrater och närstående. Dock 
uttrycker de en betydande tveksamhet kring den ökade digitaliseringen i samhället generellt 
sett. Även personalen erfar både möjligheter och hinder när det gäller de ungas nätanvändande. 
Å ena sidan kan internet och sociala medier bidra till förhoppningar relaterade till relationer, 
romantik och sexualitet. Å andra sidan medför de ungas agerande på nätet inte sällan förveck
lingar och komplikationer inom samma område, och personalen upplever därför en ambivalens 
och dessutom en brist på strategier för hur de ska hantera sådan onlinerelaterad problematik.

I det andra temat, risk och utsatthet, framkommer det att de unga anser sig vara risk
medvetna. De vet att det finns risker med att använda internet, såsom att bli lurad på pengar 
eller bli kontaktad av främlingar som vill utnyttja en sexuellt. De unga beskriver även ett ”posi
tivt risk tagande”, det vill säga att de samtidigt som de strävar efter att undvika riskerna också tar 
risker om syftet upplevs vara värt det. Risken att missa något eller (för)bli ensam kan exempelvis 
upplevas som större än risken att råka ut för ett sexuellt övergrepp. Både föräldrarna och per
sonalen uppger att oron för att de unga ska råka illa ut är orsaken till deras perspektiv på risk i 
samband med internetanvändning. Även om internet erbjuder stora möjligheter för de unga, så 
anser de att deras ungdomar är mer utsatta än unga utan intellektuell funktionsnedsättning. De 
unga, föräldrarna och personalen har således delvis olika syn på risk i för hållande till de ungas 
internet användande, vilket kan förstås utifrån de skilda sociala positioner de befinner sig i. 

Det tredje temat handlar om möjligheter och stöd och även här framkommer skilda perspek
tiv från de unga respektive föräldrarna och personalen. Alla de tre grupperna påtalar möjlig
heterna med internet, men behovet av stöd är något som föräldrar och personal åter kommer till 
i betydligt högre grad än de unga själva. De möjligheter som de unga nämner handlar främst 
om att utveckla nya vänskaps  och partnerrelationer. Även föräldrarna menar att internet kan 
erbjuda möjligheter att både initiera nya relationer och upprätthålla redan etablerade, men de 
anser ändå att relationer utanför nätet har ett större värde. Personalen menar också att internet 
innebär relationella möjligheter, framför allt då många ungdomar med intellektuell funktions
nedsättning uppfattas som blyga och osäkra och har låg självkänsla på grund av sina begrän
sade sociala kompetenser i ”verkliga livet”. Att ta kontakt med någon via internet får dem att 
känna sig som ”alla andra”, dels för att de befinner sig på ett tryggt avstånd, dels för att de flesta 
andra ungdomar också initierar kontakter via internet. För att minska riskerna med internet
användning för unga med intellektuell funktionsnedsättning är stöd av stor betydelse, menar 
både föräldrar och personal. Stödet kan baseras på övergripande strategier för positivt risk
tagande och så kallad riskkommunikation, eller vara mer individanpassat och förmedlas genom 
diskussioner med respektive ungdom. 

Denna rapport är en kortare version av rapporten Del@ktighetens digitalisering: om 
identitets skapande aktiviteter på internet bland unga med intellektuell funktionsnedsättning 
(Molin, Sorbring  & LöfgrenMårtenson, 2019). 
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Alltsedan 1970talet har samhälleliga reformer 
syftat till att öka delaktigheten och själv
bestämmandet för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning1 (Molin & Gustavsson, 2009; 
Tøssebro , 2009). Livsvillkoren för målgruppen har 
också förändrats på olika sätt under de senaste decen
nierna. I vissa avseende har det blivit bättre. Brusén 
och Printz (2006) påtalade exempelvis i början av 
2000talet att ”människor med funktionshinder har 
sannolikt aldrig haft det så bra som idag. Det gäller i 
flera viktiga avseenden, till exempel är livssituationen 
för personer med utvecklings störning väsentligt bättre 
idag än för trettio  år sedan” (s 9). Emellertid visar ett 
flertal rapporter  att det inte har blivit tillräckligt bra, 
det vill säga att personer med funktionsnedsättning 
ofta har sämre livs villkor än befolkningen i övrigt inom 
områden som hälsa, utbildning, arbete och försörjning 
(Myndigheten för delaktighet, 2018). Många lever också 
mer ensamt och isolerat än andra, och aktuell forsk
ning visar att barn och unga med funktionsnedsättning 
går på färre aktiviteter och umgås mindre med vänner 
(Statens  medie råd, 2019). 

Det finns olika sätt att beskriva vad en intellektu
ell funktionsnedsättning innebär för individen. Ofta 
betonas svårigheter att bearbeta information samt att 
bygga och tillämpa kunskap. Granlund och Göransson 
(2019) påtalar att de flesta definitioner hänvisar till en 
uppmätt intelligenskvot under 70 samt en nedsättning 
av den adaptiva förmågan2 som inträffat före 16 års 
ålder. Personer med intellektuell funktionsnedsättning 
utgör dock en mycket heterogen grupp. Vissa kommu
nicerar enbart med kroppsspråk, andra via tecken och 
ytterligare andra har lindrigare begränsningar. Unga 
med intellektuell funktionsnedsättning har ofta språk
liga och kommunikativa begränsningar som gör att 
värdet av nya sociala arenor kan vara stort, samtidigt 
som internetanvändande kan vara problematiskt för 
dem.

BAKGRUND

Fortfarande är forskningen om internetanvänd
ning och intellektuell funktionsnedsättning relativt 
begränsad, även om antalet studier har ökat avsevärt 
de senaste åren. Vanligt förekommande teman i den 
forskning som gjorts är exempelvis tillgänglighet, risk 
och säkerhet, social identitet, stöd, relationer, lycka och 
njutning, kommunikation och läs och skrivkompetens 
samt cyberspråk och cyberetikett (Caton & Chapman, 
2016). Fokus läggs ofta på individens begränsningar och 
brister och mer sällan på kontextuella förutsättningar 
och möjligheter. Ett flertal studier ägnar stort utrymme 
åt perspektiv där internetanvändning hos personer 
med intellektuell funktionsnedsättning i hög grad blir 
förknippad med negativa erfarenheter, risk och utsatt
het (Buijs m.fl., 2016; Didden m.fl., 2009; Holmes & 
O’Loughlin, 2012; Lough & Fischer, 2016; Maïano m.fl., 
2016; Normand & SallafranqueStLouis, 2016; Wells 
& Mitchell, 2014). Andra lägger i högre grad fokus på 
de fördelar, glädjeämnen och möjligheter till social del
aktighet som internet och sociala medier/mobil digital 
teknik kan bidra till (Barlott m.fl., 2019; Cumming 
m.fl., 2014; Darcy, Maxwell & Green, 2016; Shpiegelman 
& Gill, 2014).

EU Kids Online, Europas största studie i dessa 
frågor, påtalar behovet av att sätta fokus på grupper 
som kan vara extra känsliga för det internet erbjuder 
(Livingstone  m.fl., 2011). Vidare finns det internatio
nella rapporter som visar på en ”digital klyfta” mellan 
individer och grupper i samhället som har tillgång till 
och förmåga att använda internet och de som inte har 
det (Chadwick m.fl., 2013; Macdonald & Clayton, 2013). 
I kartläggningar av svenskarnas internetvanor har 
utbildningsbakgrund visat sig vara en viktig indikator 
på i vilken mån befolkningen upplever sig delaktig i 
informationssamhället, och på senare tid har det även 
konstaterats att internetanvändningen hos personer 
med funktionsnedsättning skiljer sig från den i befolk
ningen i övrigt. Johansson (2017) menar att elever i 

1   I oktober 2007 införde Socialstyrelsens terminologiråd följande distinktion avseende begreppen funktionsnedsättning respektive 
funktions hinder: ”Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktions
hinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.” I denna rapport använder 
vi företrädesvis termen intellektuell  funktionsnedsättning. Vid citat från andra författare förekommer även termen utvecklings
störning.

2   Den adaptiva förmågan rör individens praktiska, sociala och skolrelaterade anpassning till vardagliga krav.
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särskolan riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap 
(s 43) och att personer med intellektuell funktions
nedsättning är den grupp som rapporterar störst 
problem  med internet:

Gruppen ligger ofta långt under de nivåer 
som redovisas för den svenska befolkningen 
och även långt under hur många av de andra 
grupperna i undersökningen ligger till. 
Svårig heterna framträder redan i särskolan 
och syns sedan i resultatet för Gruppboenden 
och Daglig verksamhet. Här tycks det finnas 
en del av samhället som inte klarar av att 
inkludera dessa individer i det digitala 
samhället.

[Johansson, 2017, s 68]

Sammantaget kan konstateras att internet användande, 
i synnerhet för delaktighet och identitets skapande, 
för personer med intellektuell funktions nedsättning 
medför både svårigheter och risker, men också möjlig
heter. I denna rapport vill vi fördjupa förståelsen för 
dessa processer.

Tillgänglighet och 
digitalt utanförskap
Användning av internet och sociala medier bland 
personer med intellektuell funktionsnedsättning 
kan innebära såväl stora möjligheter som betydande 
ut maningar och risker (Caton & Chapman, 2016). 
Forskningen  inom området utgörs främst av små
skaliga intervju studier eller fallstudier (så kallade 
case studies) med fokus på relativt mild intellektuell 
funktions nedsättning, varför vi fortfarande vet ganska 
lite om användning av internet och social media 
inom gruppen unga som har en måttligt intellektuell 
funktions nedsättning (Seale & Chadwick, 2017). I våra 
tidigare projekt fanns det indikationer på att individer 
i denna grupp ofta är mer ”skyddade” och ”omhänder
tagna” och att de sällan ges möjlighet att finna och 
ta kontroll över sitt eget handlingsutrymme online 
(LöfgrenMårtenson , 2005). Äldre personer med grav 
funktionsnedsättning tenderar att bli mest exkluderade 
när samhällets digitalisering ökar, men fler faktorer 
än så påverkar i vilken mån personer med intellek
tuell funktions nedsättning får tillgång till internet 
(Chadwick  m.fl., 2013). Det rör sig inte enbart om skill
nader i individuell förmåga utan även om skilda möjlig

heter till och förut sättningar för utbildning, träning  
och stöd samt om det vidare politiska, ekonomiska och 
attitydmässiga klimatet. 

Ett flertal studier har undersökt hur webbaserade 
forum på internet kan tillgängliggöras för personer 
med intellektuell funktionsnedsättning (Karreman, van 
der Geest & Buusink, 2007; LussierDesrochers m.fl., 
2017). Andra undersökningar har visat att användning 
av ny teknologi är en fråga inte bara för enskilda med 
intellektuell funktionsnedsättning utan också för per
soner i deras omgivning, vanligen familje medlemmar, 
som förväntas kunna assistera dem (Palmer m.fl., 
2012) samt för professionella (Näslund & Gardelli, 
2012). Studier som har undersökt användningen av 
informations  och kommunikationsteknologi (IKT) 
bland personer med intellektuell funktionsnedsättning 
i skola och omsorgsverksamhet visar att professionellas  
engagemang i och nyfikenhet inför området ofta spelar 
en avgörande roll för hur exempelvis internet används 
i olika sammanhang. Personalens uppmärksam
mande av elevernas egna intressen och erfarenheter 
genom IKT bidrar i hög grad till att öka användarnas 
handlings utrymme (Näslund & Gardelli, 2012). För 
barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning 
är föräldrar den primära källan till stöd i vardagen 
(Björquist, 2016; Palmer m.fl., 2012). Många gånger 
upplever föräldrarna dock en ambivalens då ökad 
internet användning gör att de behöver hantera fler 
tekniska  och moraliska problem. 

Det finns flera likheter i användningen av internet 
och sociala medier mellan ungdomar med respektive 
utan intellektuell funktionsnedsättning (Molin m.fl., 
2017; Sharabi & Margalit, 2011). Shpiegelman och Gill 
(2014) fann dock att motiven för internetanvändande 
skiljer sig mellan grupperna. Ungdomar med intel
lektuell funktionsnedsättning rapporterade i mycket 
högre utsträckning att hantering av ensamhetskänslor 
är ett huvudmotiv. Det är helt i linje med studieresultat 
som visar att personer med intellektuell funktions
nedsättning upplever sig mer ensamma och isolerade 
än andra (McVilly m.fl., 2006). 

Trots flera likheter har rapporter på senare tid visat 
avgörande skillnader i hur personer med funktions
nedsättning använder internet i jämförelse med 
befolkningen i övrigt. I Johanssons (2017) enkätstudie 
Svenskar med funktionsnedsättningar och internet var 
syftet att undersöka skillnader i hur personer med olika 
funktionsnedsättningar och diagnoser upplever svårig
heter med internetanvändning och resultaten i studien 
jämfördes med befolkningen i övrigt.3 Ett resultat är att 
personer med intellektuell funktionsnedsättning är den 

3   Johansson (2017) framhåller emellertid flera metodproblem som infinner sig vid jämförelse mellan olika grupper av personer med 
funktionsnedsättningar och befolkningen i övrigt (se ibid., s 6–10).
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grupp som uppger störst svårigheter med att använda 
funktioner såsom elegitimation och mobilt bankid 
samt med att betala räkningar på nätet, ehandla och 
så vidare. Samma grupp undviker att köpa biljetter och 
boka vårdtider via internet och ber i högre utsträckning 
än andra om hjälp vid sådana tillfällen.

I en undersökning från Statens medieråd (2019) har 
ett antal enkätfrågor från rådets kartläggning Ungar 
& medier ställts till ungdomar (i åldern 13–20 år) i sär
skolan och därefter har jämförelser gjorts med andra 
jämnåriga.4 Studien visar, i likhet med Johanssons 
rapport , att ungdomar i särskolan i flera avseenden 
använder internet i mycket lägre grad än ungdomar 
i allmänhet. Särskoleeleverna är de som oftast svarar 
”ibland” eller ”aldrig” på frågor om medieaktiviteter 
såsom onlineshopping och är också de som i lägst 
uträckning uppger att de har tillgång till digital teknik 
(även om det har blivit vanligare). Noterbart är också att 
medieanvändningen hos elever i särskolan i hög grad 
följer samma mönster som hos yngre barn. Ett exempel 
som lyfts är att cirka 85 procent av alla 9–12åringar 
äger en egen mobil jämfört med cirka 75 procent av 
särskoleeleverna i åldern 17–18 år.

Men det finns som sagt också stora likheter mellan 
ungdomar med och utan intellektuell funktionsnedsätt
ning. Exempelvis spelar ungdomar med funktionsned
sättning onlinespel i samma utsträckning som övriga 
befolkningen (Johansson, 2017). I några (få) avseenden 
skattar särskoleeleverna sitt medie användande högre 
än genomsnittet bland jämnåriga: dels tittar de oftare 
på TV och läser oftare nyheter via sin mobil eller läs
platta, dels tittar de något oftare på porr jämfört med 
genomsnittet (Statens medieråd, 2019). 

Sammanfattningsvis utgör personer med intellek
tuell funktionsnedsättning den grupp som rapporterar 
störst problem med internet och som riskerar att hamna 
i digitalt utanförskap. Det kan relateras till årliga kart
läggningar av svenskarnas internetvanor där utbild
ningsbakgrund har visat sig vara en viktig indikator 
på i vilken mån befolkningen ”upplever sig delaktig 
i informationssamhället” (Davidsson, Palm & Melin 
Mandre, 2018). 

Identitetsskapande 
och delaktighet
Ett antal studier har intresserat sig för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning och frågor som 
rör identitet och identitetsskapande, till exempel upp
fattningar om social identitet (Beart, Hardy & Buchan, 
2005), identitetsförhandlingar i övergången mellan 

skola och arbetsliv (Langøy 2018; Midjo & Ellingsen 
Aune, 2016; Molin, 2008) samt förståelse av olika typer 
av identitetskonstruktioner (Gustavsson, Nyberg & 
Westin, 2016). Internet och sociala medier innebär nya 
arenor för identitetsskapande, inte minst för individer 
och grupper som söker alternativa och mindre stigma
tiserande sätt att presentera sig själva. Tidigare studier 
visar att unga med intellektuell funktionsnedsättning 
bekymrar sig för att hamna utanför gemenskapen på 
internet och att många de facto är mer ensamma än 
andra (McVilly m.fl., 2006; Statens medieråd, 2019). 
Det är också nästan dubbelt så vanligt att elever i 
särskolan utsätts för mobbing och elakheter på inter
net jämfört med den jämnåriga genomsnittgruppen 
(24 procent jämfört med 13 procent). Särskoleeleverna 
tenderar  i lägre grad än andra jämnåriga att vilja prata 
med vuxna om sin medieanvändning och om vad de 
har sett på nätet. Nästan halva särskolegruppen uppger 
att de gör det ”aldrig” eller endast ”ibland” (Statens 
medie råd, 2019). 

Hos särskoleeleverna är det betydligt mindre van
ligt att de umgås med kamrater på sin fritid. 31 pro
cent uppger att de gör det åtminstone varje vecka, att 
jämföra med 78 procent hos genomsnittet (Statens 
medieråd, 2019). Liknande slutsatser förs fram i White 
och ForresterJones (2018) som visar dels att unga med 
intellektuell funktionsnedsättning har signifikant färre 
sociala nätverk än andra jämnåriga, dels att använd
ningen av sociala medier inte har bidragit till att vidga 
storleken på deras nätverk. Det är i linje med tidigare 
studier av upplevelser av ensamhet och isolering hos 
personer med intellektuell funktionsnedsättning (jmf 
McVilly m.fl., 2006). Studien framhåller också att 
elever i särskolan i lägre grad än andra jämnåriga visar 
”vem man är” på nätet i form av namn, bild och skol
tillhörighet. En tolkning som görs är att de upplever sin 
funktionsnedsättning alternativt sin skoltillhörighet 
som stigmatiserande och/eller att de i högre utsträck
ning utsatts för elakheter. Individer som strävar efter 
att gå från en exkluderad identitet till en mer inklude
rad framhåller ofta betydelsen av en ”civil identitet” 
(Borland  & Ramcharan, 2000) och att viljan att finna en 
partner eller nya vänner är en viktig del i sökandet efter 
nya sociala arenor. Internet kan ses som en ny form av 
civil gemenskapsarena som skapar förutsättningar för 
alternativa identiteter där funktionsnedsättningen inte 
behöver spela en central roll (LöfgrenMårtenson, 2008; 
Molin, 2008; 2010; 2013). På internet får man exempel
vis chans att beskriva sina intressen och personliga 
egenskaper innan man eventuellt berättar om sin 
funktions nedsättning. 

Internet har emellertid inte blivit det fri görande 

4   Även i denna rapport diskuteras metodproblem som infinner sig vid denna typ av jämförelser (se sid. 5–6).
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Sammantaget kan konstateras att internet användande, 
i synnerhet för delaktighet och identitets skapande, för 
personer med intellektuell funktions nedsättning medför 
både svårigheter och risker, men också möjlig heter. 



8

(emancipatoriska) landskap för personer med 
funktions nedsättning som tidigare hävdats (Thoreau , 
2006). Chadwick m.fl. (2013) poängterar å ena sidan 
”att dölja en intellektuell funktions nedsättning kommer 
sannolikt att göra föga för att minska stigmatiseringen 
eller öka acceptansen av personer med intellektuell 
funktionsnedsättning i samhället” (s 386, fritt över
satt), å andra sidan att internet användandets poten
tiella möjlig heter beträffande självbestämmande och 
identifikations processer behöver undersökas närmare. 

Risk, risktagande och 
positivt risktagande
Personer med intellektuell funktionsnedsättning ut
sätts oftare än andra för riskerna med att använda 
internet  då de oftare uppvisar oönskade online
beteenden. Frågor om risk, risktagande och positivt 
risktagande på internet bland personer med intellek
tuell funktions nedsättning har därför blivit allt mer 
framträdande i den senaste forskningen (t.ex. Wells & 
Mitchell, 2014). Breck (2002) menar att det sätt som risk 
definieras på alltid är ett resultat av en social process 
och därför också ständigt en fråga om förhandling. Hur 
människor ser på risk bestäms därtill i stor utsträck
ning utifrån deras sociala position samt den eventuella 
konsekvensen av risktagandet. 

Risktagande kan ses som antingen negativt eller 
positivt. Negativt risktagande är förenat med risker 
som är skadliga och kanske till och med illegala (som 
att stjäla, utöva våld och bruka narkotika) medan 
positivt risktagande är förenat med socialt acceptabla 
och lagliga risker (att uppträda, tävla och ta nya sociala 
kontakter). Både positivt och negativt risktagande är en 
del av livet och troligen en nödvändighet för individens 
utveckling, speciellt under tonåren (Chassin, Presson 

& Sherman, 1989), men till skillnad från det negativa 
risktagandet är positivt risktagande förenat med ett 
ökat välmående och en ökad möjlighet att styra livet 
i önskad riktning. Med hjälp av olika strategier kan 
individen lära sig att minska risken för att en aktivitet 
misslyckas och har ett negativt förlopp, och därmed öka 
chansen för att den lyckas och har ett positivt förlopp. 
Ett positivt risktagande, menar Seale (2014), kan gynna 
autonomi och välmående hos individer med funktions
nedsättning, men innebär även ett visst mått av hälso 
och säkerhetsrisker då det krävs ”elastisk motstånds
kraft” (resilience) för att hantera eventuella o önskade 
och oväntade resultat (s 229). Positivt risk tagande 
bygger, enligt Seale m.fl. (2013), på en gemensam syn 
på vad som utgör en risk och hur en risk ska hanteras, 
ett så kallat delat risktagande. Seale (2014) hävdar i 
samman hanget att begreppet positivt risktagande 
kan vara användbart för att förstå sambandet mellan 
risker och möjligheter för personer med intellektuell 
funktions nedsättning. 

En svensk studie (Ramsten, 2018) fann att det inom 
omsorgsverksamheter många gånger saknas en över
gripande organisatorisk strategi för att ge stöd och hjälp 
till ungdomar och unga vuxna med lindrig och måttlig 
intellektuell funktionsnedsättning. Utöver bristande 
organisatoriska resurser (till exempel utbildning i 
användning av digital teknik) upplever personalen en 
osäkerhet när det gäller att hantera frågor om risk och 
integritet i anslutning till de ungas internetanvändande 
(se även LöfgrenMårtenson, Molin & Sorbring, 2018). 
Liknande resultat framkommer i Alfredsson Ågren, 
Kjellberg och Hemmingssons (2018) studie som också 
visar att målgruppen ofta behöver olika typer av stöd 
för att ”navigera” mellan det stora antal digitala enheter 
som finns i vardagen (stationär dator i skolan, smart
phone på fritiden, läsplatta för att titta på YouTube och 
så vidare).
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Funktionshinderforsking tenderar att fokusera på 
individen istället för individen i relation till om
givningen (Rönnberg m.fl., 2011). Kunskapen om 

olika funktionsnedsättningar är med andra ord relativt 
stor, medan kunskapen utifrån det relationella synsätt 
där funktionshinder uppstår i mötet mellan individ 
och samhälle är betydligt mindre. Vi menar att studier 
av internetanvändning hos unga med intellektuell 
funktions nedsättning inte kan begränsas till ett fokus 
på individuella ”bristperspektiv” avseende förmågor, 
varför internetanvändningens kontextuella villkor 
och dess betydelse för identitetsskapande är av vikt att 
belysa. 

Syfte och forskningsfrågor
Syftet med projektet Del@ktighet på nätet5 var att be
skriva och analysera särskoleelevers identitetsskapande 
aktiviteter och möjligheter till delaktighet på internet. 
Utifrån de ungas, föräldrarnas respektive personalens 
perspektiv studerades de ungas självpresentationer, 
sociala relationer och delaktighet inom ramen för olika 
gemenskaper på nätet. Målet var att bidra med kunskap 
till gagn för hur den närmaste omgivningen av vuxna 
kan stödja och hjälpa unga med intellektuell funktions
nedsättning i deras internetanvändning. 

I projektet har följande forskningsfrågor undersökts: 

• Delstudie 1. På vilka sätt erbjuder webbaserade 
arenor möjligheter till delaktighet och identitets
skapande? Vilka självpresentationer framträder? 
Hur hanteras risker och möjligheter? Vilka 
lik heter och skillnader kommer till uttryck i 
hur killar respektive tjejer med intellektuell 
funktions nedsättning använder internet?

• Delstudie 2. Hur upplever och hanterar för
äldrar de ungas internetanvändande? Vilka 
möjligheter till och hinder för delaktighet på 
internet identifieras? Vilka strategier använder 
sig föräldrarna av för att stötta de ungas 
internetanvändande?

• Delstudie 3. Hur ser personal inom särskolan 
på elevernas internetanvändande? Vilken 
inställning har personalen till de ungas strategi 
att genom webbaserade gemenskaper söka 
möjlig heter i alternativa identiteter? Vilka 
erfaren heter har personalen av de ungas 
användning av internet när det gäller kärlek, 
sexualitet och relationer?

Resultat från studiens olika delar har tidigare rapporte
rats i olika publikationer, samtliga listade på baksidan 
av denna rapport. I den här rapporten har vi valt att 
sammanfatta, jämföra och teoretiskt fördjupa resulta
ten från respektive delstudie med fokus på aktiviteter 
och aktörer, risk och utsatthet samt möjligheter och 
stöd. Denna rapport är en kortare version av rapporten 
Del@ktighetens digitalisering: om identitetsskapande 
aktiviteter på internet bland unga med intellektuell 
funktions nedsättning (Molin, Sorbring & Löfgren
Mårtenson, 2019). 

Metod och material
Samtliga delstudier har anknytning till gymnasie
särskolan, vilken är en fyraårig frivillig skolform för 
ungdomar som inte bedöms ha förutsättningar att klara 
gymnasieskolans kunskapskrav på grund av att de har 
en intellektuell funktionsnedsättning. I skollagen (SFS 
2010:800, 18 kap. 5 §) anges att gymnasie särskolan 
ska anpassas så att den ger en god grund för yrkes
verksamhet och fortsatta studier samt för personlig 
utveckling och ett aktivt deltagande i samhället. Skol
formen är indelad i två program: det individuella som 
är utformat främst för elever med svår eller måttligt in
tellektuell funktionsnedsättning samt det nationella för 
elever med lindrigare former av intellektuell funktions
nedsättning. Det finns totalt nio nationella gymnasie
program i den reformerade gymnasiesärskolan (Skol
verket 2016:440). En tänkbar begränsning i studien är 
att de unga informanterna enkom är rekryterade från 
gymnasiesärskolans nationella program. Personer med 
intellektuell funktionsnedsättning är en heterogen 
grupp, vilket hade motiverat ett bredare urval som även 

UNDERSÖKNINGEN

5   Finansiär: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE).
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innefattade gymnasiesärskolans individuella program 
(och möjligen även grundsärskolan).

De tre delstudierna
Ungdoms, föräldra och personalstudien baseras 
huvud sakligen på individuella forskningsintervjuer, 
men även par och fokusgruppsintervjuer förekom. 
Analysarbetet genomfördes med stöd i tematisk 
innehålls analys (Braun & Clarke, 2006) och vi valde 
kvalitativ metod i syfte att skapa fördjupad kunskap 
om olika perspektiv på de ungas internetanvändning. 

Ungdomsstudien baseras på individuella inter
vjuer med totalt 27 unga som går i gymnasiesärskolan. 
Samman lagt intervjuades 15 pojkar och 12 flickor. 
Deras åldrar varierade mellan 16 och 20 år (medel
värde: 17,2 år), vilket innebär att några var ungdomar 
och andra var unga vuxna. Vi väljer därför att använda 
begreppet unga som innefattar både de under och de 
över 18 år. Intervjuerna genomfördes på två liknande 
gymnasieskolor i västra delen av Sverige. Vid den första 
skolan hölls 9 intervjuer med 4 pojkar och 5 flickor. 
Vid den andra skolan genomfördes 18 intervjuer med 
11 pojkar och 7 flickor. De unga var antagna till olika 
former av det nationella programmet, till exempel 
programmet för hälsa och omvårdnad, fordons
programmet, hotell och restaurangprogrammet och 
medie programmet.

Först kontaktades rektor för respektive gymnasie
särskola i syfte att informera om studien och få med
givande för fortsatt kontakt med skolans lärare och 

elever. I nästa steg kontaktades lärarna via mejl och 
telefon. Dessa informerade i sin tur föräldrar och elever 
om studien både skriftligt och muntligt. Elever som var 
intresserade av att delta anmälde intresse till sin lärare. 
Intervjuerna genomfördes av en av forskarna i projek
tet i ett enskilt och ostört rum på gymnasiesärskolan. 
Intervjuernas längd varierade mellan cirka 15 och 60 
minuter. Alla 27 intervjuer bandades (totalt 9 timmar 
och 51 minuter inspelat material).

Föräldrastudien utgörs av intervjuer med samman
lagt 22 föräldrar till unga med intellektuell funk
tionsnedsättning. Av dessa är 19 biologiska föräldrar 
(7 fäder, 12 mödrar), 2 äldre systrar som fungerar som 
föräldrar och 1 styvmor som har känt den unga sedan 
denna var barn. I rapporten kallas samtliga föräldrar.

Föräldrarna kontaktades per brev och informerades 
om syftet, om forskningsfrågorna och om att delta
gande var frivilligt. Intervjuerna genomfördes som 
individuella intervjuer alternativt parintervjuer, vilket 
innebär att sammanlagt 14 intervjuer genomfördes. 
I vissa fall deltog såväl mamma som pappa och i andra 
enbart en vårdnadshavare, vilket resulterade i att för
äldrar till totalt 17 unga intervjuades. Intervjuerna 
varade mellan 48 minuter och 1 timme och 28 minuter , 
med ett genomsnitt på 1 timme och 7 minuter. De 
utfördes av en av författarna, antingen på högskolan 
eller på det lokala klubbhuset, på café eller hemma hos 
föräldrarna, vilket var det vanligaste. Alla intervjuer 
spelades in (totalt 15 timmar och 32 minuter).

Samtliga föräldrar bor i medelstora städer tillsam
mans med barn med intellektuell funktions nedsättning 

Utifrån de ungas, föräldrarnas respektive personalens perspektiv 
studerades de ungas själv presentationer, sociala relationer och 
delaktighet inom ramen för olika gemenskaper på nätet. 
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Tematisk innehållsanalys
Intervjuerna kan beskrivas som halvstrukturerade då 
de följde en på förhand framtagen intervjuguide med 
följande teman: 1) internet som en arena för identitets
skapande, kärlek och sexualitet, 2) attityder och erfa
renheter av ungas självpresentationer och nätrelationer, 
3) webbaserade arenor som möjligheter till delaktighet 
samt 4) attityder och erfarenheter av vuxnas upplevelse 
och hantering av de ungas internetanvändning. Dessa 
teman, med relaterade frågor, influerades i hög grad av 
den pilotstudie som föregick delstudierna.

De transkriberade intervjuerna analyserades med 
hjälp av tematisk innehållsanalys (Braun & Clarke, 
2006). Det är en metod som syftar till att identifiera, 
analysera och rapportera mönster inom ett givet data
material. I det första steget läste den intervjuande 
forskaren det transkriberade materialet flera gånger för 
att ”lära känna data” och uppmärksamma karakteris
tiska uttalanden. Nästa steg var att systematiskt koda 
intressanta  egenskaper i materialet i förhållande till del
studiens syfte och frågeställningar. Därefter organisera
des koderna i teman designade för att fånga innehållet 
och meningen i datamaterialet. 

Etiska överväganden
Projektet har följt vetenskapsrådets forsknings
etiska riktlinjer (www.codex.uu.se), vilket innebär 
att vi har tagit hänsyn till informations, nyttjande, 
konfidentialitets  och samtyckeskrav i studiens samtliga  
faser. Projektet har godkänts av den regionala etik
prövnings nämnden (dnr 04815). 

Insamling av material har skett först efter att såväl 
ungdom som föräldrar och personal har lämnat sitt 
medgivande. Deltagarna informerades om att de när 
som helst kunde avbryta sin medverkan, även efter 
avslutad datainsamling. Samtliga informanter och 
verksamheter har avidentifierats och därmed är det 
inte möjligt att härleda resultat och citat.

(8 döttrar, 9 söner). De unga var vid intervju tillfället 
mellan 16 och 21 år (M = 19, Md = 19). De kommer från 
skiftade socioekonomiska grupper och tre av dem flyt
tade till Sverige som små barn. Samtliga var inskrivna 
på nationella gymnasiesärskoleprogram, såsom pro
grammet för hälsa och omvårdnad, hotell, restaurang  
och bageriprogrammet, fordonsprogrammet eller 
medieprogrammet, och har olika typer av intellektuell 
funktionsnedsättning såsom LandauKleffners eller 
Noonans syndrom. Graden av intellektuell funktions
nedsättning beskrevs av föräldrarna som mild till 
måttlig. Flera uppgavs även ha läs och skrivsvårigheter, 
ADHD och/eller autism.

Personalstudien omfattar både fokusgrupper och 
individuella intervjuer. I ett första steg ingick infor
manter som arbetar på gymnasiesärskolor och gick en 
vidareutbildning i specialpedagogik på en större ort i 
Sverige. Dessa valdes ut via ett bekvämlighetsurval. En 
av författarna genomförde två fokusgruppsintervjuer 
med sammanlagt 8 personer (5 i en grupp och 3 i den 
andra, totalt 7 kvinnor och 1 man). Intervjuerna hölls 
på informanternas lärosäte, bandades och pågick i 
45–60 minuter.

I nästa steg genomfördes individuella forsknings
intervjuer. Ett informations och samtyckesbrev 
skickades  via epost till skolledare för fyra gymnasie
särskolor i en större stad. Skolledarna vidarebefordrade 
informationen till relevanta personalgrupper och där
efter kunde informanterna ge sitt samtycke genom att 
svara på mejlet. 17 individuella intervjuer genomfördes, 
med totalt 4 manliga och 13 kvinnliga informanter, vid 
tillfället 29–48 år gamla och anställda som antingen 
lärare, personlig assistent, speciallärare eller rektor 
vid gymnasiesärskolans nationella program. Deras 
arbetslivs erfarenhet inom fältet varierade mellan 2 
och 20 år. Intervjuerna genomfördes utifrån en semi
strukturerad intervjuguide med teman som relaterade 
till forskningsfrågorna. Intervjuerna pågick i mellan 
45 minuter och 1 timme.
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Vi har tidigare rapporterat de ungas, föräldrarnas 
respektive personalens erfarenheter och upp
levelser i olika publikationer6 och då haft fokus 

på andra områden än de som presenteras här. I denna 
rapport fördjupar vi resultatanalysen genom att jämföra 
röster från de unga, föräldrar och personal utifrån tre 
teman: 1) aktiviteter och aktörer 2) risk och utsatthet 
samt 3) möjligheter och stöd. I följande tre tematiska 
avsnitt ger vi först i en jämförande beskrivning av de 
erfarenheter som respektive informantgrupp lyfter 
fram kring det aktuella temat. I nästa steg diskuteras 
resultatet utifrån tidigare forskning och teori, och av
slutningsvis ges en konklusion. 

Aktiviteter och aktörer
De unga uppger att de använder internet och sociala 
medier främst för att konsumera (ta del av innehåll 
på olika hemsidor, Spotify, YouTube med mera) och 
kommunicera  (oftast via Facebook, Snapchat eller Kik). 
Flera, de vi kallar ”konsumenterna”, påpekar att de 
endast har konsumerande syften, det vill säga lyssnar 
på musik, tittar på film och tar del av diverse informa
tion på nätet. Några av dessa uppger att de inte tar del 
av några sociala medier överhuvudtaget och någon 
enstaka att hen ”bara läser vad andra lägger upp”. 
Merparten av de unga kan dock benämnas som ”de 
kamratliga”. Som ”vänner” på exempelvis Facebook 
har de huvudsakligen sina närmaste vänner (från den 
egna särskoleklassen) och närmast anhöriga (föräldrar, 
syskon och släkt). Varken ”konsumenterna” eller ”de 
kamratliga” ger uttryck för att de har råkat illa ut på 
nätet eller utsätter sig för några större risker där. 

Några av de unga ägnar sig också åt att skapa inne
håll (på till exempel bloggar och vloggar) och några 
spelar online och plattformsbaserade spel (till exempel 
Wordfeud, World of Warcraft, Battlefield och FIFA). 
Några nämner att de även dejtar online. Denna aktivitet 
sägs dock inte äga rum på traditionella dejtingsajter 
utan genom direktkontakt via sms eller sociala medier. 

Även om de flesta sällan eller aldrig använder inter
net för att söka sig utanför den närmaste bekantskaps

kretsen återfinns en grupp, ”de utåtriktade”, som i 
mycket hög grad använder nätet som en ”språngbräda” 
mot omvärlden. Det är framför allt bland dem som 
identitetsskapande aktiviteter förekommer, vilket 
märks genom att de benämner sig själva som till exem
pel ”vloggare”, ”bloggare” eller ”gamer”. Aktiviteterna 
karaktäriseras av kontaktsökande och samspel med 
andra unga utanför den egna särskolekretsen. Flera av 
de unga i denna grupp ger uttryck för negativa erfaren
heter i form av att ha blivit hotade, retade och lurade. 
Som en följd av det har de valt att trappa ner sitt engage
mang på nätet och exempelvis tagit bort filmer som de 
tidigare har lagt ut på YouTube, tagit bort ”oönskade” 
vänner på Facebook eller tagit en paus från online
spelande.

En av deltagarna beskriver sig själv som ”YouTuber” 
och resonerar enligt följande om sina aktiviteter på 
nätet:

Lovisa, 17 år: Jag hade en YouTubekanal, 
men jag tog bort den … där jag lade upp tre 
videos, tror jag det var … tre stycken där jag 
hade rappat och så … och jag fick jättemånga 
visningar […]

Intervjuare: Hur kommer det sig att du tog 
bort det då?

Lovisa: Alltså, jag kände bara för att ta bort 
det … men jag håller fortfarande på med 
musiken … Man vet ju aldrig, jag kanske 
tar tillbaks det … [men] det är ju också lite 
jobbigt att vara för känd, om man tänker 
efter, för jag minns att när jag hade den där 
YouTubekanalen och gick inne på [stan] var 
det alltid någon som kom fram och typ: ”Åh, 
det är ju du – kan du inte göra en låt till!” En 
massa grejor, så det kan bli lite för mycket 
ibland … man får se till att ha gränser …

Vidare uppger flera av de unga att de efterlyser ”äkthet” 
på nätet. Det påtalas att mycket på internet är över
drivet, till skillnad från i ”verkliga livet”. Några av de 

RESULTAT

6   Molin, Sorbring & LöfgrenMårtenson, 2017 (ungdomsstudien); Sorbring, Molin & LöfgrenMårtenson, 2017 (föräldrastudien);  
LöfgrenMårtenson , Molin & Sorbring, 2018 (personalstudien).
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unga tenderar därför att tillskriva erfarenheter offline 
ett högre värde än de ger sådant som sker online. Sam
tidigt bör det framhållas att internet och sociala medier 
också kan underlätta sociala kontakter. De unga uppger 
alla att det många gånger är lättare att ta kontakt och 
säga exempelvis att man tycker om någon på internet än 
offline. 

Här finns en likhet med föräldrastudien där delta
garna anser att det finns en diskrepans mellan vad de 
unga gör online respektive offline. Föräldrarna menar 
exempelvis att deras barn aldrig hade vågat fråga någon 
facetoface om att träffas över en fika. I sammanhanget 
påpekar de också att de unga många gånger undviker 
sociala kontakter på grund av svårigheter med vardag
lig kommunikation ”in real life”. Då ger digitala kom
munikationsvägar, såsom textmeddelanden, möjlighet 
att upprätthålla önskade kontakter med föräldrar och 
kamrater.

På samma sätt som de unga menar föräldrarna att 
det i viss mån är viktigare att utveckla sociala kontakter 
”i verkliga livet”. Det påtalas exempelvis att: 

… om det hela slutar med att de sitter på sitt 
rum och allting görs via datorn. Jag tror inte 
på det. Person till person är så viktigt. 

[mamma]

Föräldrarna framhåller emellertid att användningen 
av digitala enheter kan bidra till att både bibehålla och 
utöka den egna vänskapskretsen. De uttrycker också 
förståelse för att det i många sammanhang kan upp
levas enklare att använda sig av digitala kommunika
tionsmedel istället för fysiska möten. 

Ytterligare en likhet mellan de unga och föräldrar
nas erfarenheter handlar om vad de unga gör och med 
vem eller vilka de gör det. Majoriteten av föräldrarna 
framhåller att deras barn är användare av sociala 
medier, men att de inte är så aktiva. De unga uppges 
mest ”surfa omkring” och ta del av vad andra har lagt 
upp. Det är således sällan de lägger upp någonting 
själva. Sociala medier används oftast för att hålla kon
takt med (befintliga) vänner, den egna familjen och 
familjens vänner/släktingar. Enligt föräldrarna är det 
också vanligt att deras barn använder internet huvud
sakligen för att lyssna på musik och titta på filmer och 
YouTubeklipp. Denna typ av aktiviteter känns även 
igen från ungdomsstudien (”konsumenterna” och ”de 
kamratliga”).

Vidare uttrycker föräldrarna en önskan om att deras 
barn ska bli mer självständiga med hjälp av nätet och 
till exempel kunna betala sina egna räkningar. Dock 
menar de att det finns såväl kognitiva som tekniska och 
tillgänglighetsrelaterade hinder för ökat deltagande 
online, inte minst för att internet många gånger inte 

är utvecklat för personer med intellektuell funktions
nedsättning. 

Personalen framhåller att elevernas internetrelate
rade aktiviteter tycks få dem att känna sig ”som andra”, 
som vem som helst. Vidare betonar de att de unga ofta 
använder nätet för att uttrycka känslor och ta initiativ 
till aktiviteter som rör förhoppningar om romantik och 
sexualitet. I likhet med föräldrarna uppger de också att 
nätet används både för att träffa nya vänner och för att 
upprätthålla pågående och tidigare relationer. 

En annan likhet med föräldrastudien är personalens 
uppfattning att internet och sociala medier kan vara 
fördelaktigt för de unga som upplever svårigheter med 
direktkontakt i vardagen. För dem kan det vara lättare 
att ”gömma sig” bakom dataskärmen. En del under
stryker dock att eleverna många gånger agerar utifrån 
sina känslor och – underförstått – mindre utifrån för
nuft. Det nämns också att de unga kommer i kontakt 
med aktörer som utnyttjar dem:

Många [elever] har så stora sociala nätverk 
och de har dessa online. Det är toppen! 
Men problemet är att de inte vet vilka de 
andra är … De unga är ofta godtrogna och 
lättlurade, och de tvingas göra saker som de 
inte riktigt vill. När du har en [intellektuell] 
funktionsnedsättning så är du mer sårbar. 

[personal, man]

På så vis uppges internet vara begränsande för unga 
som saknar förmåga att förstå normer och (ofta 
oskrivna) regler om hur man uppför sig på nätet. En 
gemensam uppfattning hos personalen är således att 
de ungas aktiviteter på nätet ofta förknippas med såväl 
förhoppningar som förvecklingar. 

Trots ett flertal likheter avseende aktiviteter och 
aktörer mellan de tre delstudierna återfinns även några 
skillnader. Inte minst är det endast de unga som uppger 
att de ”trappar ner” sitt deltagande på nätet. Bland 
”de utåtriktade” valde många unga bort den sociala 
gemenskapen som en konsekvens av negativa erfaren
heter på nätet. Flera valde strategin att minimera sina 
sociala aktiviteter på internet och åtminstone tillfälligt 
bli ”konsumenter” igen. Vidare skiljer sig de upplevda 
svårigheterna på nätet mellan delstudierna. De unga 
uppger mer sällan att det är svårt att använda nätet, och 
i förekommande fall vet de vem de ska vända sig till 
(ofta syskon eller kompisar) för att få hjälp.

En framträdande likhet mellan föräldrarna och 
personalen är den något ambivalenta och ”dubbel
bottnade” inställningen till de ungas användning av 
internet och sociala medier – det anses vara en både 
positiv och negativ arena som innebär såväl risker 
som möjligheter. Föräldrarna ser stor potential med 
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digital teknik i synnerhet när det gäller möjligheten att 
utveckla och upprätthålla de ungas sociala kontakter 
med kamrater och närstående. Dock uttrycker de en 
betydande tveksamhet kring den ökade digitaliseringen 
i samhället. Även personalen erfar både möjligheter 
och hinder när det gäller de ungas nätanvändande. 
Å ena sidan kan internet och sociala medier bidra till 
förhoppningar relaterade till relationer, romantik och 
sexualitet. Å andra sidan medför de ungas agerande på 
nätet inte sällan förvecklingar och komplikationer, och 
personalen upplever en brist på strategier för hur de ska 
hantera sådan onlinerelaterad problematik. 

Hur kan då dessa likheter och skillnader förstås? 
Hur kan vi förstå vad de unga gör – men också vad 
de inte gör – på nätet? En möjlig tolkning är att de 
ungas onlineaktiviteter kan förstås som att de unga i 
olika grad och på olika sätt deltar (eller i vissa fall tar 
del av innehåll) på nätet, men att de inte är delaktiga i 
be märkelsen att de inte interagerar med andra i någon 
större utsträckning. Merparten av de unga ger heller 
inte uttryck för ambitioner eller preferenser att söka 
vare sig nya kontakter eller alternativa identifikationer 
på nätet. Många tycks vara tillfreds med att ta del av vad 
som finns på nätet, med andra ord att lyssna på musik, 
titta på filmer, följa andras uppdateringar på sociala 
medier och så vidare.

En annan möjlig tolkning är att de ungas identitets
skapande aktiviteter på nätet handlar om möjligheten 
att röra sig bort från en upplevd exkluderad identitet. 
Processen mot en mer inkluderad identitet fortskri
der ofta via framhävandet av en civil identitet där 
funktions nedsättningen inte är i fokus, till exempel 
genom att presentera sitt ”online self” som ”vloggare”. 
Strategin att lyfta fram alternativa tillhörigheter och 
identifikationer på nätet kan tolkas som ett sätt att 
delvis slå sig fri från en tillskriven och lågt värderad 
identitet som ”särskole elev”. ”De utåtriktade” ger 
mycket riktigt uttryck för att ha en bredare vänskaps
krets än övriga elever på gymnasiesärskolan och deras 
kontaktnät online inkluderar i hög grad även unga utan 
funktionsnedsättning. I synnerhet ”de utåtriktade” 
ger också uttryck för en vilja att förhandla sina iden
tifikationer och bilder av sig själva i en vidare kontext. 
Flera nöjer sig inte med att använda internet och sociala 
medier som andra. De vill delta i aktiviteter med andra 
för att på så vis utveckla och upprätthålla en alternativ 
och mångdimensionell bild av sig själva. Internet och 
sociala medier erbjuder således möjlig heten att delvis 
”vara någon annan” vid sidan av institutionaliserade 
sammanhang (såsom ”särskolan” eller ”omsorgen”) 
med förgivettagna föreställningar om relationen lärare–
elev, personal–brukare, elever med och utan funktions
nedsättning och så vidare. För denna grupp av unga 
tycks det vara viktigt att se och uttrycka möjligheter 
i nya och alternativa identiteter. Tidigare forskning 

har emellertid visat att försök att dölja sin funktions
nedsättning inte har lett fram till ökad digital delaktig
het eller reducering av ett upplevt stigma (Bowker & 
Tuffin, 2002; 2006). Fortfarande erbjuder internet och 
sociala medier dock en möjlighet till självpresentationer 
om ligger utanför – eller vid sidan om – en identitet 
som ”funktionshindrad” eller ”särskoleelev”, en möjlig
het att antingen framhäva eller dölja olika identiteter. 
En del av studiens unga an ammar denna möjlighet, 
och framställer sig själva som exempelvis en ”gamer”, 
medan den för andra tycks vara av mindre betydelse. 

Risk och utsatthet
Risk och utsatthet på internet är ett tydligt tema i alla 
intervjuer, trots delvis skilda perspektiv. De unga menar 
att de är medvetna om att det finns risker med att an
vända internet, såsom att bli lurad på pengar eller bli 
kontaktad av främlingar som vill utnyttja en sexuellt. 
Därför uppger de att man inte ska avslöja sin adress 
eller träffa någon okänd hemma utan istället mötas på 
en neutral plats. Flera av de unga säger att de är mycket 
försiktiga i sitt internetanvändande för att inte bli 
lurade eller utnyttjade. De nämner dejtingsidor som 
exempel på mötesplatser där man ska vara särskilt nog
grann med vilka kontakter som uppstår. En flicka säger:

Jag är väldigt, väldigt försiktig på internet, 
för du vet aldrig om du hamnar i trubbel [...] 
Jag vill helst inte möta personer på internet 
eftersom jag är rädd för att nånting hemskt 
ska hända, till exempel att jag blir utnyttjad 
av nån. Det finns de där dejtingsidorna … jag 
har varit inne på dem och kollat, men du 
måste vara väldigt försiktig på såna sajter. 

[Mia, 17 år]

Men de unga informanterna beskriver även ett positivt 
risktagande, det vill säga att de samtidigt som de strävar 
efter att undvika risk också tar risker om syftet upplevs 
vara värt det. Beslutet grundas på deras erfarenheter 
dels av risken att råka illa ut eller hamna i oönskade 
situationer, dels risken att missa något (fear of missing 
out, FOMO) eller bli ensam. När risken att inte råka ut 
för något positivt blir större än risken att råka ut för 
något negativt utsätter sig de unga för risker.

Enligt intervjuerna är det främst de unga som har 
onlinekontakt med andra utanför särskolegemenska
pen som har erfarenhet av att ha blivit lurade, hotade 
eller retade på nätet. Det tyder på att de unga med en 
lindrigare intellektuell funktionsnedsättning oftare 
befinner sig i risksituationer. Övriga tycks söka sig till 
sociala umgängen inom den egna kretsen av vänner 
som har en likartad grad av funktionsnedsättning. 
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Den mer riskutsatta gruppen minskar generellt sett sin 
internetanvändning om något inträffar istället för att 
öka kontakterna inom gruppen. 

När det gäller stöd för att minska risker eller hjälp 
om något inträffar på internet är flera av de unga 
tveksamma till att berätta om negativa upplevelser, 
exempel vis kränkningar och hot. En anledning är 
risken att deras internetanvändning då ska begränsas 
eller att de på annat sätt får minskad tillgång till sociala 
medier, till exempel genom att bli fråntagna sin mobil
telefon.

Sammanfattningsvis visar ungdomsstudien att 
internet och sociala medier inte enkom är en plats för 
gemenskap, utan snarare ännu en arena för risker och 
utanförskap för de unga som söker sig utanför den egna 
kretsen.

Föräldrarna uppger att oron för att de unga ska råka 
illa ut är orsaken till deras perspektiv på risk. Även om 
de menar att internet erbjuder stora möjligheter för 
unga med intellektuell funktionsnedsättning anser de 
att deras ungdomar är mer utsatta än unga i allmänhet. 
Flera av föräldrarna bedömer onlinekontakter generellt 
sett som mer riskfyllda än interaktioner offline. En del 
beskriver dessutom sidor med pornografi som särskilt 
riskabla eftersom de anser att de unga inte alltid kan 
förstå det som visas. Men bilden är inte entydig. Andra 
föräldrar menar att de möjligheter till kontakt som 
internet innebär är viktiga inslag i de ungas liv, särskilt 
då många av dem lever socialt isolerade och saknar 
vänner offline. Dessa föräldrar bedömer risken att deras 
ungdomar ska bli missbrukade eller vilseledda som 

mindre än risken att de ska uppleva ensamhet och iso
lering. En förälder påpekar att hennes dotter inte skulle 
ha haft några sociala kontakter alls om inte internet 
hade funnits:

Mamma: Ja, precis! [Internet] är hennes 
livräddning många gånger, på många sätt!

Intervjuare: Då vore en mer utvecklad [och 
utökad] internetanvändning alltså något bra 
för henne?

Mamma: Jag tror det. För hennes del skulle 
det vara fantastiskt! Hon säger ganska ofta 
”åh, varför kan vi inte mejla om detta?” eller 
”varför kan vi inte skicka ett sms om det?” Då 
skulle hon inte behöva ha kontakt med folk 
[ansikte mot ansikte], vilket hon tycker är så 
svårt. 

Sammanfattningsvis är föräldrarna kluvna i sin inställ
ning till de ungas internetanvändning. De som är mer 
negativa anser att offlinekontakter berikar barnens liv 
mer än interaktioner online, och dessutom att online
interaktioner utgör en större risk då de unga på grund 
av sin funktionsnedsättning riskerar att missförstå 
situa tioner och bli lurade. Dessa föräldrar är inte ange
lägna om att deras ungdomar ska tillbringa tid på 
inter net för att träffa vänner eller en partner, oavsett 
om det rör sig om gamla eller nya bekanta. Samtliga 
föräldrar visar att de i hög grad är involverade i de 
ungas internet användande och att de är ett viktigt 

En förälder påpekar att hennes dotter inte skulle ha haft 
några sociala kontakter alls om inte internet hade funnits.
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stöd i både praktiska och sociala frågor. Detta stöd kan 
förutom säkrare internetanvändning innebära en risk 
att internet  inte utgör den frizon där de unga kan inter
agera och frigöra sig från sina föräldrar.

Personalen upplever, precis som föräldrarna, att de 
unga med intellektuell funktionsnedsättning är mer 
sårbara än andra på grund av sin naivitet. De menar att 
kommunikationen på internet är särskilt komplicerad 
eftersom kroppsspråket saknas. En lärare säger: 

Ibland sker det missförstånd, och det sker 
faktiskt ganska ofta. Ibland uttrycker de 
sig [på knepiga vis] och förstår inte riktigt 
vad som har sagts eller vad som är skrivet 
online. Då frågar de om hjälp för att reda 
ut problemen. Men det är åt båda hållen: 
Ibland lägger sig lärarna i utan att det är 
eleverna som initialt har frågat efter hjälp. 
Ibland blir det konflikter på skolan på grund 
av vad de har sagt eller skrivit [på nätet], och 
sen visar de oss vad som händer [online] och 
säger: ”Titta här vad hon skrev! Vad ska jag 
göra? Ska jag gå till rektorn?” Det är åt båda 
hållen … 

[personal, kvinna]

Men även bland personalen är det flera som anser att 
internetanvändning i stort innebär mycket positivt, 
trots de risker som finns. Till skillnad från föräldrarna 
upplever personalen att de har ett ansvar att kontrollera 
samt tillåta eller förbjuda vad de unga gör på internet. 
Här saknas strategier, kunskaper och kompetens, 
menar personalen. Och vilket ansvar har personalen 
om de unga skulle råka ut för något negativt på inter
net? Vad ska de säga till föräldrarna?

Sammanfattningsvis framträder en ambivalens i 
personalstudien, där informanterna å ena sidan menar 
att internetanvändandet kan innebära många positiva 
sociala aspekter, å andra sidan anser att de saknar 
vidareutbildning och handledning nog för att kunna 
hantera de ungas användning. ”Verktyg” behövs, enligt 
personalen, för att bemöta den komplexa, riskfyllda 
arena som internet är, särskilt när det gäller kärlek, 
sexualitet och relationer. Det är laddade områden 
omgivna av attityder och värderingar. Den lättillgäng
liga pornografin är ett exempel som personalen tar upp 
som ett riskområde för de unga. Personalstudien visar 
även att var och en ofta agerar utifrån sina egna person
liga attityder och förhållningssätt istället för att uppvisa 
ett professionellt bemötande. Risken finns då att de 
unga inte får den hjälp och det stöd som de be höver 
för att utveckla de positiva aspekterna av internet
användningen. 

Att de unga, föräldrarna och personalen har delvis 
olika syn på risk kan förstås utifrån de skilda sociala 
positioner de befinner sig i. De olika grupperna har 
skapat sin syn på risk utifrån både rationella och irratio
nella bedömningar av riskerna på internet. Utifrån 
det agerar de också på skilda sätt. Utifrån personalens 
position har synen på risk utvecklats till ett restriktivt 
”internetskript”, ett slags manus, med ett bemötande 
som syftar till att skydda de unga och förebygga risker 
på nätet (LöfgrenMårtenson, Sorbring & Molin, 2015). 
Men agerandet gentemot de unga sker inte i ett vakuum 
utan i samspel med föräldrarna. När dessa bedömer 
risken för ensamhet som större än risken att bli utsatt 
sker en förändring mot ett mer flexibelt och nyanserat 
internetskript.

I intervjuerna med personal framkommer också ett 
”deltagandeskript”, där en kontinuerlig dialog med de 
unga existerar parallellt med det restriktiva internet
skriptet. I skolans vardag behöver fortlöpande beslut 
rörande internetanvändning fattas gemensamt av per
sonal och elever. Dessa beslut baseras på relationerna 
mellan de unga och personalen, som i sin tur bygger 
på båda parters förståelse av hur de unga ska uppleva 
delaktighet i sina liv. Detta kan också beskrivas som ett 
exempel på Brecks (2002) begrepp riskkommunikation, 
där frågor om kontroll, tillåtelse och möjligheter med 
internetanvändningen kommuniceras och förhandlas 
mellan parterna. Samtidigt framstår personalens upp
levelse av brist på strategier som en pusselbit som fattas 
för att förhandlingen ska kunna ske på ett professionellt 
vis baserat på rationella grunder snarare än irrationella 
känslor. Denna balansgång mellan oro för reella risker 
och de faktiska möjligheter som internet innebär speg
lar den ambivalens som både personal och föräldrar 
upplever i förhållande till de ungas egna erfarenheter av 
risk. 

Analysen visar även att det är angeläget att ta hänsyn 
till gruppens heterogenitet vad gäller grad av intellek
tuell funktionsnedsättning. De som oftast råkar illa ut 
på nätet är, enligt föräldrar och personal, de som har en 
lindrigare form av funktionsnedsättning eftersom de 
oftare söker sig utanför den egna kretsen och vill vara 
som ”alla andra”. Här skulle omgivningen (föräldrar 
och personal) kunna stötta de unga på ett mer differen
tierat sätt utifrån de skilda förutsättningar som uppstår 
beroende på grad av intellektuell funktionsnedsättning. 
Rädslan för att råka illa ut riskerar att innebära att dessa 
unga inte får de positiva upplevelser av gemenskap 
och sociala kontakt som internet också kan innebära. 
Genom att medvetandegöra föräldrar och personal om 
gruppens heterogenitet kan de anpassa sitt bemötande 
och förstärka de unika och specifika behov som olika 
individer har. På så sätt förfinas riskkommunikationen 
mellan de unga och omgivningen. 
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Möjligheter och stöd
Internet innebär inte enbart risker, utan även möjlig
heter – möjligheter till exempelvis sociala relationer, 
delaktighet och kunskapsutveckling. Möjligheterna 
uppfattas delvis som desamma av de unga respektive 
föräldrar och personal, men ibland är det tydligt att de 
ser på dessa möjligheter utifrån olika perspektiv. 

De unga berättar att internet erbjuder möjlighet 
att utveckla nya relationer, vilket de vet både av egna 
erfaren heter och efter att ha tagit del av andras. De 
menar att det är ”värt att pröva” internet som en möjlig 
arena för relationer av vänskapskaraktär såväl som för 
mer romantiska relationer. Deras och andras erfaren
heter vittnar om att relationerna kan vara under kort 
tid, men även under längre perioder. De unga efter
strävar genuina, nära relationer, även om det rör sig 
om relationer på internet, och menar att relationer 
utanför nätet har en större potential att vara över tid. 
Ett område som de unga – och även föräldrarna i 
viss mån, men inte personalen  – återkommer till är 
möjlig heterna till ett lokalt och globalt nätverk utifrån 
intressen , att internet utgör en möjlighet att ta kontakt 
med personer som har samma intressen som en själv 
eller visa upp sig med anledning av sina intressen och 
sin kompetens. Såväl de unga som föräldrarna beskriver 
hur de unga genom lokala nätverk visar upp kompeten
ser som bidrar till ett lokalt ”kändisskap” och hur de 
genom globala nätverk tränar bland annat sina språk
färdigheter.

Även om de unga nämner behovet av stöd i begrän
sad utsträckning menar de att vuxna borde öka sitt 
engagemang i barns och ungas liv på internet. Inte 
minst förväntas vuxna ta ett större ansvar när det gäller 
yngre barn, men de unga önskar även viss kontroll av 
sin egen internet användning. De ungas erfarenhet är 
att många av föräldrarna inte har någon djupare teknisk 
kompetens när det gäller exempelvis säkerhetsaspekter. 
Om de unga har behov av teknisk hjälp vänder de sig 
istället till syskon, kusiner eller kompisar. De menar 
dock att det inte är särskilt ofta de behöver just teknisk 
hjälp. När de berättar om behov av stöd rör det sig 
istället om moraliskt och emotionellt stöd, till exempel 
efter att ha upplevt nätmobbing. Även då – vid behov 
av moraliskt och emotionellt stöd, till skillnad från 
tekniskt – upplever de att det är svårt att vända sig till 
föräldrarna. Anledningen är att de befarar att situa
tionen kan förvärras om föräldrarna får kunskap om 
incidenten.

När det gäller områden som sexualitet och relationer 
föredrar de unga att prata med sina föräldrar framför 
andra i bekantskapskretsen. Vissa unga menar att för
äldrarna är villiga att diskutera internetbeteende och 
ge stöd, men att de ändå väljer att inte berätta om saker 
som har hänt och om hur de mår. Andra unga tar dock 

tacksamt emot stöd från sina föräldrar och upplever 
också att situationen har förbättrats sedan de valt att 
följa förälderns råd. 

Från mamma och pappa fick jag rådet att 
inte spendera så mycket tid på internet och 
att inte ladda ner så mycket från internet, och 
att det skulle leda till mindre mobbing … så 
jag har inte laddat ned så mycket de senaste 
veckorna – och ingenting har hänt! Det var 
världens bästa råd, faktiskt!

[Stefan, 19 år]

I likhet med de unga anser föräldrarna att internet kan 
erbjuda möjligheter att både initiera nya relationer och 
upprätthålla redan etablerade. Även föräldrarna under
stryker att relationer utanför nätet är av större värde, 
både för att dessa anses vara enklare för de unga och för 
att de utvecklar deras sociala färdigheter. Samtidigt är 
de noga med att poängtera att internet erbjuder viktiga 
sociala relationer för de unga som inte har några utan
för internet och att relationer på internet definitivt är 
bättre än inga relationer alls. Flera föräldrar vittnar om 
att onlinerelationer är de enda relationer deras barn har, 
bortsett från relationerna med kamrater under skoltid 
och med familjemedlemmar och personlig assistent, 
vilket gör att internet beskrivs som en viktig social 
arena. De beskriver hur deras ungdomar vågar initiera 
nya bekantskaper på internet, men också använder 
internet som ett verktyg för att upprätthålla kontakt 
med såväl familj som redan etablerade onlinerelationer. 
Över lag framgår att det finns en tydlig hierarki mellan 
relationer online respektive offline. I något fall beskrivs 
hur en onlinerelation har övergått till en offlinerelation 
på den ungas initiativ, vilket föräldrarna uppskattar så 
länge det är en för ungdomen positiv kontakt.

Föräldrarna vittnar om att de ger ett signifikant stöd 
till sina ungdomar i deras internetanvändande. Dock 
menar de att det optimala vore om samhället konstru
erades på ett sådant sätt att behovet av föräldrarnas stöd 
minskade, vilket skulle underlätta de ungas frigörelse 
från dem som föräldrar. Det finns också en önskan 
hos föräldrarna att skolan ska ta ett större utbildnings
ansvar när det gäller både det tekniska och det sociala 
i de ungas internetanvändande, då de tror att det är 
lättare att nå fram i rollen som pedagog med tillgång till 
olika undervisningstekniker än som förälder.

Även om de unga hävdar att de inte så ofta frågar 
föräldrarna om hjälp när det gäller tekniska aspekter 
av internetanvändandet, menar föräldrarna att de är 
ett dagligt stöd till sina ungdomar i tekniska frågor. En 
förälder berättar att hon upplever sig vara inte bara en 
mamma utan också ett ”dagligt hjälpmedel i vardagen”. 
Föräldrarna berättar att de hjälper sina ungdomar att 
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Föräldrarna berättar att de hjälper sina ungdomar att delta 
både i samhället generellt och i det sociala livet, vilket 
innebär allt från att betala räkningar till att ladda upp bilder 
på Facebook. Många gånger sitter de bredvid de unga och 
visar dem och förklarar vad olika instruktioner betyder.
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delta både i samhället generellt och i det sociala livet, 
vilket innebär allt från att betala räkningar till att ladda 
upp bilder på Facebook. Många gånger sitter de bredvid 
de unga och visar dem och förklarar vad olika instruk
tioner betyder. I ett fall där förälder och ungdom inte 
delar boende filmar den unga sin dator och kan på 
så sätt få omedelbar hjälp av en förälder som sitter på 
distans. I de fall det finns inlästa instruktionerna ökar 
förståelsen och föräldrar efterfrågar därför mer inlästa 
instruktioner från framför allt myndigheter.

Föräldrarna hjälper dock inte bara till med tekniken , 
utan kanske främst med olika relationella dimensioner  
av internet. De försöker lära ut strategier som ska 
underlätta vid social interaktion på nätet. En sådan är 
att läsa igenom den text man har skrivit innan man 
skickar den. Många gånger är de ungas texter svårlästa 
och lätta att missförstå, men bara genom att läsa texten 
en eller två gånger högt för sig själva kan de förbättra 
det de skriver. En annan strategi har att göra med nät
etikett, till exempel hur meningar och hälsningsfraser 
kan formuleras vid en första kontakt .

Mamma: Jag säger till honom att han kan 
skriva: ”Vad gör du? Hur mår du?”

Intervjuare: Behöver han lära sig det?

Mamma: Ja, han behöver lära sig sådana 
saker, han vet inte hur man tar kontakt. ”Hej, 
där! Ska vi hitta på något? Hur mår du?” 
Sådana saker.

Ett annat sätt att ge stöd i nätetikett, men också i sociala 
och emotionella frågor, är att som förälder vara när
varande på sociala medier (till exempel Facebook och 
Instagram), vilket många föräldrar är. Om en ungdom 
missförstår, missförstås eller råkar illa ut kan de som 
föräldrar stötta upp och hjälpa till på hemmaplan, 
offline. Flera föräldrar menar att de genom att läsa av 
sitt barns allmäntillstånd kan avgöra om de ska ställa 
frågor för att försöka få reda på om något har hänt och 
om det kan vara relaterat till internet.

Personalen, i större utsträckning än föräldrarna, 
ser internet som en möjlig social arena i relation till de 
ungas intellektuella funktionsnedsättning. De menar 
att många av de unga som de arbetar med är blyga, 
känner sig osäkra och har låg självkänsla på grund av 
sin begränsade sociala kompetens i ”verkliga livet”. 
En interaktion som inte är ansikte mot ansikte, vilket 
internet kan erbjuda, är en möjlighet för dessa unga att 
utveckla relationer och samtidigt känna sig bekväma 
och trygga. Att ta kontakt via internet får dem att känna 
sig som ”alla andra”, dels för att de befinner sig på tryggt 
avstånd, dels för att de flesta andra unga också initierar 
kontakter över internet. Personalen menar att många 
av de unga lever relativt socialt isolerat och att internet i 

många fall utgör deras enda sociala liv, vilket gör inter
net till en viktig arena för både vänskapsrelationer och 
romantiska relationer. 

I linje med att det är främst personalen som ser 
möjligheterna med internet i relation till ungas intel
lektuella begränsningar är det också personalen som 
i störst utsträckning pratar om behovet av stöd till de 
unga, främst som en konsekvens av deras intellektuella 
funktions nedsättning. De berättar att det inte är så 
ofta som de unga ber om hjälp eller stöd i situationer 
som har samband med internetanvändande. Istället 
träder personalen in i situationer som de upplever att 
de unga inte hanterar och inte heller har kapacitet att 
hantera. De anser att de ungas intellektuella funktions
nedsättning dels bidrar till att situationen uppkommer 
(de har exempelvis inte förstått innebörden av en bild 
de lagt ut på sociala medier), dels är anledningen till att 
de inte hanterar situationen (exempelvis är oförmåga att 
lösa en uppseglande konflikt). Att missförstånd uppstår 
anses främst bero på bristande kommunikativ förmåga, 
och internet uppfattas vara en arena som är speciellt 
svår att hantera då det nästan uteslutande rör sig om 
skriftlig kommunikation och mycket små möjligheter 
att läsa av någons kroppsspråk, vilket normalt är en 
källa till ökad förståelse vid interaktion med andra 
människor.

Precis som de unga och föräldrarna pekar persona
len på att de ungas främsta stöd och källa till kunskap 
är deras sociala nätverk i form av syskon, familj och 
vänner, inte skolan. 

Jag har en teori gällande de som har äldre 
syskon. De [syskonen] hjälper dem [de unga 
med intellektuell funktionsnedsättning] att 
skynda på inlärningsprocessen, i jämförelse 
med vad de kan lära sig på lektioner, av 
texter eller av olika former av media. När det 
gäller det här nya [till exempel internet och 
sociala medier] ligger föräldrarna sällan före 
dem [sina barn] i inlärning. Jag tror det har 
betydelse hur det ser ut hemma och vilken 
kamratgrupp du tillhör.

[personal, kvinna]

Att personalen är tveksam till sin roll som kunskaps
förmedlare i relation till de ungas internetkunskaper 
tar sig uttryck i hur de väljer att hantera och ge stöd i 
dessa frågor. Vissa lärare är mycket kontrollerande och 
förmedlar tydliga restriktioner för de ungas internet
användande, gällande till exempel tid och vilka sidor 
de får lov att besöka. Andra är mer stöttande och har 
tillit till att de unga hanterar olika situationer och gör 
bra val. Personalen menar att deras förhållningssätt är 
individuellt, och inte kopplat till exempelvis ålder, kön A
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eller profession. De lyfter behovet av en samlad kom
petens i frågan och efterlyser såväl fortbildning som 
policydokument och strategier i relation till främst pro
blematiska aspekter av internetanvändning för denna 
målgrupp. De anser att strategier och förhållningsätt 
kopplade till riskfyllda aspekter såsom mobbing och 
sexuella trakasserier bör vara en del av en professionell 
uppförandekod, istället för att vara beroende av indi
viduella attityder och erfarenheter. Utöver utbildning 
och policyförtydliganden menar personalen att det 
behövs ett tydligt stöd från ledningen på skolan, men 
också från samhället i övrigt (exempelvis i samband 
med polisanmälningar). Situationen är naturligtvis inte 
densamma på alla skolor, och några informanter vittnar 
om såväl stöd från ledningen som policydokument och 
fortbildning, vilket stärker dem i deras arbete. 

Materialet visar att det finns såväl likheter som 
skillnader mellan de ungas respektive föräldrarnas och 
personalens syn på de möjligheter som internet erbju
der. Att föräldrar och personal ibland behöver erbjuda 
stöd för att internet ska innebära en möjlighet, och inte 
en risk, för de ungas delaktighet är alla överens om. Det 
som är mest slående i materialet är att de pratar olika 
mycket om möjligheter och stöd. Såväl de unga som för
äldrar och personal pratar relativt ofta om möjligheter, 
medan behovet av stöd är mycket mer fram trädande 
i intervjuerna med föräldrar och personal. Både för
äldrar och unga lyfter möjligheten att etablera och 
upprätthålla sociala relationer, såväl vänskapliga som 
romantiska, med hjälp av internet. De ger dock olika 
argument för varför denna möjlighet ska tas tillvara. 
De unga hävdar att det är värt att pröva internet som en 
arena för att finna relationer, och i likhet med tidigare 
forskning pekar resultaten på att ungdomarna söker 
relationer som, trots att de äger rum på internet, karak
teriseras av närhet. Föräldrarna å andra sidan menar 
att internet öppnar upp möjligheter för ungdomar som 
annars lever ett relativt isolerat liv med få möjligheter 
att etablera nya kontakter. Samtidigt är föräldrarna 
oroliga för att de ungas funktionsnedsättning ska bidra 
till att denna möjlighet förbyts till risk. Att föräldrarna, 
trots att de har identifierat vissa risker, anser att internet 
är en lämplig arena för deras ungdomar indikerar att 
deras bedömning av risk sätts i relation till den vinst 
som de unga erhåller vid lyckade aktiviteter. Att väga de 
vinster som en framgång innebär mot nackdelarna som 
ett potentiellt misslyckande skulle ge kan enligt Seale 
(2014) resultera i en form av positivt risktagande, vilket 
innebär att individen tar (eller tillåts ta) risken i de fall 
då den potentiella vinsten uppväger nackdelarna vid ett 
misslyckande. 

Medan såväl de unga som föräldrarna fram håller 
att offlinerelationer är att föredra syns skillnader i 
uppfattning om varför det är så. De unga menar att 
en offlinerelation har större potential att vara över tid. 

Föräldrarna däremot, och även personalen, menar att 
offlinerelationer är enklare för de unga och hänvisar till 
deras funktionsnedsättning som ofta gör att det skrivna 
språket och bristen på kroppsspråk försvårar kommu
nikation över internet. Det är intressant att notera att 
de unga pratar om offline och onlinerelationer utan att 
relatera till sin funktionsnedsättning, medan föräldrar 
och personal alltså gör sina bedömningar i relation till 
funktionsnedsättningen eftersom det är på grund av 
den som de dels bör pröva internet som en arena, dels 
bör prioritera offline framför onlinerelationer.

Att föräldrar (mer än personalen) ger uttryck för en 
kluvenhet pekar på att de är införstådda med balansen 
mellan risk och möjlighet och att steget till ett positivt 
risktagande inte blir så långt. Ett första steg är att vuxna 
och de unga tillsammans definierar vad en risk är. 
Risker är i viss mån socialt konstruerade och beroende 
av vem som tar dem och vilken social position indivi
den har, vilket gör det möjligt att förändra diskursen 
och närma sig en gemensam definition. Ett andra steg 
är att utveckla strategier för positivt risktagande som 
har större sannolikhet att lyckas än att misslyckas. Men 
en grundförutsättning för det är alltså en gemensam 
syn på vad som utgör en risk och hur den ska hanteras, 
ett så kallat delat risktagande.

Föräldrarna i studien uppfattar sig själva som före
bilder som finns med som ett stöd i de ungas internet
användande, något som kan bidra till strategier för ett 
positivt risktagande även om det, vilket Seale (2014) 
pekar på, inte automatiskt betyder att de tillsammans 
har definierat vad en risk är och hur den ska hanteras. 
De föräldrar som faktiskt väljer att diskutera över
gripande strategier för internetanvändande med de 
unga ligger närmare det som definieras som positivt 
risktagande. Sådan strategiutveckling bidrar troligtvis 
till att de ungas förhållningssätt till risker blir hållbart 
över tid, även då föräldrarna inte finns närvarande, 
men också till att föräldrarnas förhållande till risk för
ändras. Att ge stöd i att utveckla strategier för positivt 
risktagande, och inte enbart kontrollera individens 
risktagande, gör med andra ord att riskerna kan utgöra 
en möjlighet. Risktagande, såväl positivt som negativt, 
är en del av livet, men det är angeläget att undvika 
risker som innebär att konsekvensen av ett misslyck
ande påverkar en mer än vinsten vid framgång. 

Många av de unga i studien tar ställning till hur 
stor sannolikhet det är att aktiviteter, speciellt de som 
innebär etablerande av sociala relationer, innebär risker 
och vilka vinster som i så fall är förknippade med dem. 
Det kan förstås utifrån att individens aktörskap tar sig 
uttryck i dels ett val, dels ett beteende. Ibland kan det 
visa sig att valet var det rätta, men att beteendet inte var 
lämpligt för situationen. Exempelvis kan en ungdom 
göra valet att ta en social kontakt, vilket kan vara klokt, 
men i samband med det skriva någonting mindre lämp
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ligt. Ett annat exempel är att individen tar kontakt med 
någon som skriver något som kan tyckas inbjudande, 
men som inte är det (och som i värsta fall kommer 
sig av onda avsikter). Problemet kan vara begränsat 
till kommunikation via skriftlig media och speciellt 
fram trädande för unga med intellektuell funktions
nedsättning, varför det kan behövas ett stöd som 
utvecklar de ungas förmågor och kapaciteter. 

I takt med att barn går från att bli ungdomar och 
vidare till att bli unga vuxna ökar deras behov av auto
nomi. Även om mognadsgrad och kognitiva funktioner 
skiljer sig åt mellan jämnåriga med respektive utan 
intellektuell funktionsnedsättning är det viktigt att 
beakta behovet av autonomi, särskilt för unga över 18 
år. Forskning (Björquist, 2016) visar att unga med intel
lektuell funktionsnedsättning i övergången till att bli 
vuxna upplever ett behov av autonomi som de har svårt 
att få tillfredsställt, då de är beroende av föräldrarnas 
och andra vuxnas stöd i många vardagssituationer. 
Föräldrarna i vår studie anser att skolan ska ta ett större 
ansvar för information och utbildning beträffande 
internetanvändning, vilket kan vara en effekt av att de 
upplever att deras nära stöd till ungdomarna kan vara 
ett hinder för autonomi. 

För att minska riskerna med internetanvändning 
för unga med intellektuell funktionsnedsättning är 
stöd från både föräldrar och personal av stor bety
delse. Det kan förmedlas genom att tillsammans med 
varje ungdom utarbeta strategier för positivt risk
tagande samt genom riskkommunikation där frågor 
om kontroll, tillåtelse och möjligheter med internet
användandet förhandlas mellan parterna. Ett individ
anpassat stöd kan kräva ”viss kreativitet i förhållande 
till hur risker, problem och möjligheter definieras 
och omformuleras” (Seale, 2014, s 228, fritt översatt). 
Genom individuella diskussioner utifrån positivt 
risktagande kan föräldrar och personal hjälpa de unga 
att utveckla strategier samt hantera och övervinna 
hinder istället för att undvika eller ignorera dem. Det 
är angeläget att sådan kommunikation sker genom en 
tydlig inkludering av de ungas perspektiv så att inte 
en annan risk uppstår, nämligen risken för minskade 
möjlig heter att frigöra sig från föräldrar och personal 
i syfte att utveckla en egen ”frizon” och agera med 
andra unga utan insyn från omgivningen och utan att 
funktionshindret behöver vara i fokus eller ens synligt 
för andra. 
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I de tre teman vi har fokuserat på framträder bilden av 
det vi kallar en dialektisk delaktighet. Det är i dialog 
mellan de olika perspektiven – de ungas, föräldrar

nas och personalens – som skilda föreställningar och 
påståenden om de ungas internetanvändning kan syn
liggöras och förstås. Precis som i grekernas dialektiska 
metod ställs på så vis olika argument mot varandra och 
efter noggranna avvägningar formuleras gemensamt 
nya insikter. Ett exempel på det är betydelsen av risk
kommunikation för att förstå hur risk konstrueras 
utifrån aktörernas skilda positioner. För att minska 
riskerna med internetanvändning för unga med intel
lektuell funktionsnedsättning är således både föräld
rarnas och personalens stöd av stor betydelse. Det är 
tillsammans i en dialektik som strategier för ett positivt 
risktagande kan utarbetas. 

I förståelsen av den dialektiska delaktigheten ser 
vi även behovet av ett intersektionellt perspektiv på 
den heterogenitet som alla tre aktörsgrupper uppvisar. 
Vare sig de unga, föräldrarna eller personalen bär med 
sig homogena livsvillkor eller föreställningar vad gäller 
exempelvis grad av funktionsnedsättning, kön, ålder, 
etnicitet, sexuell orientering och identitet eller social 
klass. Resultaten är i linje med Seale (2014) som poäng
terar vikten av ett individanpassat stöd till de unga. Ett 
intersektionellt perspektiv kan således hjälpa oss att 
synliggöra förutsättningarna för en dialektisk delaktig
het för unga med intellektuell funktionsnedsättning. 
Exempelvis har vi tidigare frågat oss vad vi egentligen 
kan säga om de ungas delaktighet, om den ska ses som 
ett tillstånd eller som en process. Utifrån vårt nya sätt 
att se på delaktighet som dialektisk kan vi nu förstå 
begreppet som både och, som ett tillstånd som sam
tidigt befinner sig i en process. 

Ibland talas det om att ett begrepp har ett omfång 
och ett innehåll. I relation till ovanstående kan det 
hävdas att begreppet dialektisk delaktighet och dess 
omfång rör sig mellan delaktighet som tillstånd och 
delaktighet som process. Därför är det av vikt att å ena 
sidan beakta kartläggningar av internetanvändningen 
bland unga med intellektuell funktionsnedsättning 
(skattningar av tillstånd, till exempel att man använ
der internet (deltar) mer eller mindre än andra unga), 
å andra sidan anta mer tolkande ansatser som syftar 
till att förstå hur delaktigheten på internet och i sociala 
medier förhandlas i en dialektisk process, dels unga 

emellan, dels mellan unga respektive föräldrar och per
sonal. 

Vidare handlar dialektisk delaktighet dels om förut
sättningar för delaktighet utifrån ett intersektionellt 
perspektiv där flera samverkande faktorer bidrar till 
att förståelsen blir komplex och mångfasetterad, dels 
om själva kontexten för delaktigheten. Ett exempel på 
det senare är att online och offline i vissa sammanhang 
ses som åtskilda (exempelvis att aktiviteter offline till
skrivs ett större värde) och i andra sammanhang flyter 
ihop (exempelvis när högt värderade online identiteter 
såsom ”gamers” och ”vloggers” förhandlas i relation till 
en formell  och ofta lågt värderad särskoletillhörighet 
offline). 

En möjlig tolkning är att det endast är en mindre 
grupp unga i gymnasiesärskolan som ger uttryck för 
identitetsskapande aktiviteter på internet, nämligen 
”de utåtriktade”. Genom att framhålla alternativa 
identiteter tycks de söka sig bort från tillhörig heten till 
sär skolan. De söker sig till sammanhang där funktions
nedsättningen inte kommer i fokus och där andra 
förmågor och tillhörigheter kan göra dem rättvisa 
(till exempel att vara en framgångsrik ”YouTuber” 
eller erkänt duktig ”gamer”). Denna tolkning bygger 
på att de unga betonar sin olikhet (difference) jämfört 
med andra ungdomar på gymnasiesärskolan. För ”de 
utåtriktade” tycks det vara viktigt att lyfta fram denna 
olikhet. En annan möjlig tolkning är att alla elever 
som går på gymnasiesärskolan på olika sätt ger uttryck 
för identitets skapande aktiviteter. Vissa aktiviteter 
kan syfta till att framhålla olikhet (att skilja ut sig från 
övriga) medan andra snarare betonar likhet (similarity ), 
till exempel att de som betecknas ”konsumenter” 
och ”de kamratliga” håller kontakt och upprätthåller 
gemenskap med andra som har liknande erfarenheter 
och intressen. Att uttrycka likhet är också ett sätt att 
framhålla sin identitet. I analogi med Jenkins (2007) 
vill vi argumentera för att den senare tolkningen 
är mer trovärdig. Identitetsskapande processer på 
internet  känne tecknas av en förhandling mellan likhet 
och olikhet. Det är i det sociala samspelets processer 
som identiteter kan ”skapas, formas, upprätthållas, 
kommuniceras , presenteras, förhandlas, utmanas, 
reproduceras, åter upptäckas och berättas” (Scott, 2015, 
s 11, fritt översatt).

Den dialektiska delaktigheten framträder även i 

KONKLUSION
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ella trakasserier och våld (se Folkhälsomyndighetens 
SRHRrapport, 2019). En annan tänkbar faktor är etni
citet, vilket LöfgrenMårtenson och Ouis (2019) visar i 
sin forskning om hedersrelaterade erfarenheter bland 
unga med intellektuell funktionsnedsättning. Dessa 
unga upplever troligen en än mer begränsad delaktig
het på nätet på grund av familjens insyn och kontroll. 
Ytterligare forskning visar på osynliggörande av andra 
sexuella identiteter och livsstilar än den heterosexuella 
tvåsamheten bland unga med intellektuell funktions
nedsättning (LöfgrenMårtenson, 2009; 2020). Även 
här kan begreppet dialektisk delaktighet användas i 
förståelsen av ungas internetanvändning. 

Implikationer och 
rekommendationer 
Vårt projekt pekar på att det finns ett behov av utvidgad 
och fördjupad forskning inom området, men vi kan 
också konstatera att de olika delstudierna redan har bi
dragit till kunskap som kan vara till nytta i det praktik
nära arbetet. I det här avsnittet lyfter vi fram några av 
de mest betydande resultaten och resonerar kring hur 
professionella och beslutsfattare, och i viss mån även 
föräldrar, kan förhålla sig till dem. 

För att undvika risker väljer en del unga i studien att 
delta mindre på internet, även om de ser en fara med 
att inte befinna sig på internet och i sociala medier. Att 
undvika risker genom att undvika internet kan göra att 
individen går miste om en arena för såväl identitets

förståelsen av synen på offline och onlinerelationer 
bland unga med intellektuell funktionsnedsättning. 
Våra resultat visar att såväl unga som föräldrar och 
personal anser att offlinerelationer är att föredra, men 
att orsakerna till det skiljer sig åt. De ungas argument 
är att en offlinerelation har större potential att vara 
över tid, medan föräldrarna och personalen menar 
att offline relationer är enklare för de unga att hantera 
utifrån deras språkliga och kommunikativa begräns
ningar. Även i förståelsen av dessa olika synsätt hjälper 
ett intersektionellt perspektiv då skärningspunkter 
mellan olika faktorer, såsom grad av intellektuell 
funktions nedsättning, ålder, kön och social klass, kan 
få betydelse för de ungas förmåga att hantera och upp
leva delaktighet på internet. Genom de olika aktörernas 
argument och perspektiv på internetanvändning skapas 
således en dialektisk delaktighet, vilken utvecklas i 
dialog mellan de olika perspektiven. 

Resultaten visar även att det enligt föräldrar och 
personal är de unga med en lindrigare form av intel
lektuell funktionsnedsättning som oftast råkar illa ut 
på nätet, eftersom dessa oftare söker sig utanför den 
egna kretsen och vill vara som ”alla andra”. Vidare har 
vi konstaterat att omgivningen (föräldrar och personal) 
skulle kunna stötta de unga på ett mer differentierat 
sätt utifrån deras skilda intellektuella förutsättningar. 
Denna differentiering kan förstås utifrån en dialek
tisk delaktighet där beaktandet av fler faktorer än den 
intellektuella funktionsnedsättningen är nödvändig. 
Annan forskning visar exempelvis att unga flickor i 
större utsträckning än pojkar är mer utsatta för sexu

För att känna sig trygg på internet behöver 
individen utveckla strategier för att hantera 
risker, och inte bara undvika dem. Genom ett så 
kallat positivt risktagande balanseras riskerna 
med en aktivitet mot fördelarna med aktiviteten. 
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skapande som delaktighet. Det är därför viktigt att 
hjälpa och stödja de unga att hantera risker istället för 
att undvika dem. För det behöver personal och föräld
rar vara medvetna om riskerna, men också om möjlig
heterna, med internet och sociala medier. Den brittiska 
forskaren Seale (2014) menar att föräldrar och personal 
mer ofta bör ställa sig frågan ”vad händer om något går 
rätt?” istället för ”vad händer om något går fel?”.

För att känna sig trygg på internet behöver indi
viden utveckla strategier för att hantera risker, och 
inte bara undvika dem. Genom ett så kallat positivt 
risktagande balanseras riskerna med en aktivitet 
mot fördelarna med aktiviteten. Positivt risktagande 
bygger på en gemensam syn på vad som utgör en risk 
och hur en risk ska hanteras. Definitionen av vad som 
utgör en risk är subjektiv och grundar sig i individens 
sociala position, vilket innebär att den är öppen för 
förhandling och möjlig att förändra och skapa samsyn 
kring (Breck 2002). Eftersom unga med intellektuell 
funktionsnedsättning utgör en heterogen grupp med 
olika behov och kapaciteter är det viktigt att föräldrar 
och personal har en dialog med varje individ i syfte 
att etablera en samsyn i vad en risk är och hur den ska 
hanteras. Graham och Fitzgerald (2010) poängterar 
att ett dialogiskt förhållningssätt är mer än att ”bara” 
lyssna på barn och unga och låta deras röster bli hörda. 
Ett dialogiskt förhållningssätt innebär att en dialog förs 
mellan parterna och att en samsyn utvecklas, att en 
dialektisk delaktighet kommer till stånd. Ett dialogiskt 
förhållningssätt kräver en relationell kontext där det 
individuella aktörskapet stöttas och får utrymme. Först 
när en gemensam syn är etablerad är det möjligt att till
sammans utveckla strategier för positivt risktagande. 
Genom att medvetandegöra föräldrar och personal om 
att unga med intellektuell funktionsnedsättning utgör 
en heterogen grupp kan de således anpassa sitt bemö
tande och tillgodose de unika och specifika behov som 
varje individ har. När de ungas egna perspektiv därtill 
inkluderas i riskkommunikationen ökar möjligheterna 
till en dialektisk delaktighet, vilken kan utvecklas 
med hjälp av mångfacetterad kunskap om de olika 
mål gruppernas syn på och erfarenheter av internet
användande. Därmed kan ett komplext stöd skapas, 
ett stöd som inte enbart minskar risken för att råka illa 
ut på nätet utan även ökar möjligheterna till positiva 
erfaren heter.

I vår studie framkommer det att ungas aktörskap 
kommer till utryck på olika sätt i deras internet
användande, bland annat som aktiva val i relation 
till närvaro, agerande och tillbakahållen aktivitet. 
Kuczynski och de Mol (2015) menar att individen har 
tillgång till tre resurser – individuella, relationella och 
kulturella – som sammantaget bidrar till variationer 
i människors möjligheter till aktörskap och hur de får 
inflytande i olika situationer. En människas individu

ella resurser utgörs av den kapacitet (såväl kognitivt 
som fysiskt) individen besitter att utöva ett aktörskap, 
men är också konsekvenser av dess relationella och 
kulturella resurser. Med andra ord kan de individuella 
resurserna utvecklas om det finns en kulturellt och 
relationellt stödjande kontext. I vårt resultat kan vi 
notera att föräldrar och personal i de ungas närhet i de 
flesta fall bidrar till de ungas aktörskap, och framför 
allt till ett säkrare aktörskap. Men vi kan också se hur 
föräldrar och personal väljer att kontrollera individen 
och begränsa aktörskapet. Genom att vuxna både är 
goda förebilder och stöttar individers strategier för ett 
säkrare internetanvändande utvecklas de ungas indivi
duella resurser, vilket i sin tur innebär individuella och 
långsiktigt hållbara resurser som i förlängningen kan 
bidra till en självständig och säker närvaro på internet. 
Även om många föräldrar är en betydelsefull ”facili
tator” i vardagen är det viktigt att komma ihåg att inte 
alla föräldrar har kunskap nog att vara en relationell 
resurs i relation till den ungas internetanvändande. 
I frågor som rör sociala fenomen krävs inga nämnvärda 
kunskaper om internet, men gällande mer tekniska 
aspekter (och i viss mån även kulturen på sociala 
medier) underlättar ett sådant kunnande. Då det saknas 
krävs stöd från skola och samhälle.

Personalen i studien upplever det vara svårt att för
hålla sig till de ungas internetanvändning, särskilt när 
det gäller frågor relaterade till kontaktskapande, intimi
tet, romantik och sexualitet (såväl självvalda närman
den som trakasserier). De efterfrågar därför ett orga
nisatoriskt stöd i form av riktlinjer för hur skolan bör 
förhålla sig till dessa frågor, men också i form av rekom
mendationer till lärare och annan personal. I dagsläget 
väljer personalen att hantera situationer på olika sätt 
och med olika grad av kontroll. För att förmågan till 
positivt risktagande ska komma till stånd hos de unga 
behöver personalen ha både kunskap och tillgång till 
riktlinjer som innebär att långsiktiga strategier utveck
las. Att förbjuda och kontrollera de unga bidrar inte till 
utveckling av strategier för positivt risktagande (men i 
vissa situationer kan det naturligtvis vara adekvat med 
restriktioner i användandet av mobiltelefon och inter
net). De professionella behöver stöttas även i diskus
sioner om risktagande, då det alltför ofta är betoning 
på att skydda de unga istället för att tillåta ett visst risk
tagande (Seale, 2014) och därför kan upplevas riskfyllt 
att sätta någonting annat än individens säkerhet i första 
rummet. I verksamheten bör frågor som dessa diskute
ras: Vad är en risk? Vad innebär det att undvika risker? 
Vilket stöd finns för de professionella i detta arbete?

Avslutningsvis är det värt att notera att föräldrar och 
personal är relativt närvarande på internet som arena, 
trots att den kan utgöra en ”frizon” där identitets
skapande processer äger rum och de unga utvecklar 
sociala relationer och utövar delaktighet. I takt med att 
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barn blir ungdomar och sedan vidare till unga vuxna 
ökar deras behov av autonomi. Att ge stöd och hjälp är 
därför en balansgång för vuxna i ungdomars närhet 
(speciellt föräldrar), då individen å ena sidan behöver 
stöd, å andra sidan är i behov av frigörelse. De unga 
i vår studie berättar att de inte främst vänder sig till 
föräldrar utan till kamrater och syskon om de behöver 
hjälp att navigera på nätet. Föräldrarna å andra sidan 
upplever att de på många sätt är ett stöd i de ungas 
internetanvändande. Troligtvis är ingen utsaga mer 

korrekt än den andra, snarare är skillnaderna i resul
tat ett uttryck för olika perspektiv på och upplevelse 
av situationen – de ungas utifrån en strävan att vara 
självständiga och föräldrarnas utifrån en ambition att 
underlätta (och öka säkerheten) i de ungas internet
användande. Med tanke på ungas behov av självstän
dighet är det av stor betydelse att föräldrar och personal 
balanserar sin stödnivå i relation till individens behov 
och individanpassar stödet genom dialog.

Konkreta rekommendationer till föräldrar och personal

• Unga med intellektuell funktionsnedsättning behöver hjälp och stöd i sitt dagliga 
liv från människor i sin omgivning, vilket gör att deras integritet är hotad. Alla 
ungdomar behöver i viss mån bli självständiga och autonoma, vilket innebär att 
det för vuxna i ungas närhet är viktigt att hitta en balans mellan å ena sidan stöd 
och hjälp, å andra sidan behov av integritet.

• Unga med intellektuell funktionsnedsättning utgör en heterogen grupp. För att 
tillgodose var och ens behov av stöd och hjälp är det viktigt att lyfta fram röster 
från unga och lyssna på vad de har att säga om internetanvändning och sociala 
medier.

• Att rekommendera de unga att helt undvika risker leder ofta till mindre del
tagande. Det är viktigt att hjälpa och stödja unga med intellektuell funktions
nedsättning att hantera risker snarare än att undvika dem. Ur unga människors 
perspektiv finns det också en risk att sakna något som är avgörande i livet. En 
start är att ha en diskussion om vad en risk är utifrån olika perspektiv.
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