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Hanna chattar nästan varje dag med sina vän-

ner och kommenterar aktivt på Facebook. Un-

der hennes uppväxt har internet alltid funnits. 

Hanna kan inte tänka sig ett liv helt utan sociala 

medier. Det är en högst naturlig del av varda-

gen.  

Hanna är 18 år och bor hemma hos sina föräld-

rar. Precis som många andra ungdomar tycker 

hon att det mesta med sociala medier är posi-

tivt: ”Det är lätt att få nya vänner på nätet. Att 

kunna hålla kontakt med kompisar får mig att 

må väldigt bra”. I det verkliga livet har det 

emellanåt varit tufft för Hanna som har en 

funktionsvariation och är spontan och öppen 

med vad hon tycker och känner. Hanna be-

rättar att hon under många år varit mobbad i 

skolan. På nätet har hon träffat andra unga 

med samma problem. Tillsammans har de kun-

nat prata om sin situation. Då har det inte spe-

lat så stor roll att vännerna finns i Kiruna, 

Malmö eller på andra sidan jorden.  

Hanna möter självklart även baksidorna med 

sociala medier: ”Det är mycket mobbning och 

skitsnack hit och dit. Det är inte alltid de talar 

sanning heller. Det finns personer som utgör 

sig för att vara någon annan. Jag råkade ut för 

en man i 40–50 års ålder som jag trodde var 17 

år. Det är jätteviktigt att kolla upp personerna 

och inte lämna ut uppgifter om sig själv eller 

skicka bilder innan man är helt säker”. Efter en 

sådan händelse gick Hannas föräldrar in med 

restriktioner kring hur Hanna använder nätet: 

”Det var jättebra att de hjälpte mig. Ibland är 

det svårt att själv se att det inte funkar så bra 

med en del kontakter”. För Hanna överväger 

dock det positiva med sociala medier som öpp-

nar nya världar och möjligheter: ”Det bästa är 

att jag aldrig är ensam. På nätet kan jag följa 

vänner som reser till spännande platser, eller 

reser i livet… ” 

Internetgenerationen  

Hannas generation är den verkliga 

”Internetgenerationen”. De, som från att de 

börjar gå, är omgivna av datorer och Internet. 

Utvecklingen av sociala nätverk på nätet är 

svårt att finna motsvarigheter till under 2000-

talet. Femtonåringen Facebook har nått 2,2 

miljarder användare, trettonåringen Twitter 

drygt 300 miljoner och åttaåringen Snapchat  

PROJEKT I.D. 

Identitet och Delaktighet på sociala medier för unga med funktionsvariationer (I.D.)  

Ett projekt med fokus på att ta fram metoder tillsammans med unga och utifrån ungas 

egna erfarenheter använda medier på ett sätt som ökar möjligheter och förutsättning-

ar att delta på lika villkor på sociala medier.  
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nästan 200 miljoner. Allt mer av vår mellan-

mänskliga kommunikation sker digitalt och 

över Internet. De flesta unga som växer upp 

idag har tagit till sig de nya medierna och an-

vänder dem i allt större utsträckning i sin dag-

liga kommunikation och sociala samvaro. An-

vändningen av sociala medier som Facebook, 

bloggar etc. ökar särskilt bland unga männi-

skor. Det som främst ökar är medieanvänd-

ningen som handlar om interaktivitet, sociala 

nätverk, socialt utbyte och samspel. Dagens 

ungdomar är den första generationen som 

växt upp med Internet som en social arena. 

Den digitala världen har lett till stora möjlig-

heter att umgås utan att behöva träffa perso-

nen fysiskt 

I det moderna samhället behöver vi grundläg-

gande medie-och digital kompetens, för att 

dels kunna hantera tekniken och dels kunna 

orientera oss i och kritisk granska mediernas 

innehåll. I den period vi befinner oss i idag går 

utvecklingen mycket fort. Inte minst ny in-

formations- och kommunikationsteknologi 

har inneburit en omvälvande förändring på 

vårt sätt att kommunicera och leva våra liv. 

Den globala förändring när det gäller medie-

och kommunikationsvanor påverkar alla. Vår 

världsbild formas till stor del av medier. Da-

tortekniken, nya medier och den revolution 

som skett av våra kommunikationsmönster, 

har också på olika sätt inverkat på möjlighet-

erna inte minst för personer med funktions-

nedsättning. Och som så ofta med nya tren-

der har ungdomarna varit snabba att sätta sig 

in i de nya medierna och vad de innebär. Det 

gäller självklart också unga med funktions-

nedsättningar/ funktionsvariationer. Forsk-

ningen visar att unga med funktionsnedsätt-

ningar spenderar mer tid på nätet än unga 

utan diagnoser. De utsätts också oftare för 

mobbning, hot och sexuella inviter på nätet.  

Vi har ett grundläggande uppdrag att förbe-

reda även unga med funktionsvariationer för 

ett aktivt samhällsliv som medborgare. För att 

kunna ge de framtidskunskaper som krävs för 

att förstå samhället och kunna vara delaktiga, 

måste kravet att pedagogerna/assistenter 

åtminstone till vissa delar är insatta i sociala 

medier och den kommunikation som sker 

över Internet. För det som sker, sker allt 

oftare online på nätet. Ny digital medieteknik 

och nya sociala medier gör snabbt insteg i 

ungdomarnas vardagsliv och skapar en ny 

kommunikativ och social kultur, men det an-

ammas ganska begränsat av pedagoger.  

Frihet  

Med erfarenheter från projektet 

”Självbestämmande, Inkludering och Hälsa” , 

som handlade om fritidens utformning och 

möjligheter för unga med funktionsvariation-

er att påverka, startade Fritidsforum ett nytt 

projekt 2016 med stöd av Arvsfonden: 

”Identitet och Delaktighet (I.D.) på sociala 

medier för unga med funktionsvariationer”. 

Fokus har varit på att ta fram metoder till-

sammans med unga och utifrån deras egna 

erfarenheter lära och stärka sig att använda  

Det har varit viktigt med ungas möjlighet att påverkat projektets genomförande. Med digitala 

träffar och samtal över sociala medier har alla deltagare kunnat medverka.  



5 

 

PROJEKT I.D. 

medier på ett sätt som ökar möjligheter och 

förutsättningar att delta på lika villkor.  

Intresset för hur barn- och unga med funktions-

nedsättningar/funktionsvariationer använder 

sociala medier ökar. Flera nya undersökningar 

har under senare tid publicerats.  Dessa visar 

tydligt på att sociala medier revolutionerat situ-

ationen för flertalet unga med funktionsvari-

ationer. Projekt I.D. har tagit fasta på dessa 

unga som har fått en helt ny frihet, med möjlig-

heter att göra bekantskaper över hela världen. 

Som med alla nya innovationer finns problem 

och risker. Unga med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar spenderar mer tid på 

nätet än unga utan diagnoser. De utsätts också 

oftare för mobbning, hot och sexuella inviter på 

nätet.  

Trots konventioner och lagar visar flera studier 

att det här är en grupp som har sämre levnads-

villkor än andra barn- och unga. Begreppet 

funktionsnedsättning omfattar väldigt många 

olika barn och unga med olika förmågor. 

Eftersom det saknas en allmänt accepterad, 

tydlig definition av vad en funktionsnedsättning 

är går det inte att på ett enkelt sätt säga hur 

många barn i Sverige som har en funktionsned-

sättning. Uppskattningsvis 15 procent av alla 

barn och unga har en funktionsnedsättning. 

Antalet varierar beroende på vilka definitioner 

och mått som används – till exempel om lindri-

gare nedsättningar och sjukdomar inkluderas 

och om man mäter diagnostiserade eller själv-

skattade funktionsnedsättningar. Cirka 14 pro-

cent av eleverna i årskurs 6 och 9 har en 

funktionsnedsättning, till exempel astma/

allergi, dyslexi, ADHD, autism, epilepsi eller 

diabetes. Personer med funktionsnedsättning 

innefattar bl.a. personer med varaktiga fysiska, 

psykiska, intellektuella eller sensoriska 

funktionsnedsättningar, vilka i samspel med 

olika hinder kan motverka deras fulla och verk-

liga deltagande i samhället på lika villkor som 

andra. Vars rätt att leva på samma villkor som 

andra finns i flera konventioner och lagar.  

Begränsat  

Barn- och unga med funktionsnedsättning är 

precis som andra barn en heterogen grupp och 

deras levnadsförhållanden påverkas av en 

mängd olika faktorer. Den nationella kartlägg-

ningen av barns och ungas psykiska hälsa och 

Folkhälsoinstitutets enkät visar att barn med 

funktionsnedsättningar, i jämförelse med andra 

barn …skattar sin hälsa som sämre …trivs sämre 

med livet …trivs sämre i skolan … är mer utsatta 

för mobbning …mer sällan deltar i fritidsaktivi-

teter …använder mer läkemedel . 

Studier av hälsa och livskvalitet för unga med 

funktionsvariationer visar att de trivs sämre 

med sin fritidssituation än andra unga. Orsaker-

na är många bland annat brister i samverkan 

och praktiska hinder som ledsagning och färd-

tjänst. Det handlar också om fritidens utform-

ning och personalens kunskap. Många unga 

tvingas leva ett begränsat socialt liv och umgås 

mest med anhöriga och personal. Få har vänner 

som de själva har valt. Många är helt beroende 

av assistans och har liten möjlighet att själva 

bestämma när de vill besöka kompisar eller hur 

länge de kan stanna där. 40 % av ungdomarna i 

särskolan träffar aldrig någon kompis efter skol-

tid. 

När det gäller levnadsvanor finns tydliga skill-

nader mellan barn- och unga med och utan 

funktionsnedsättning. Rökning, snusning och 

riskbruk av alkohol är vanligare bland unga 

med funktionsnedsättning. De är också mindre 

fysiskt aktiva. Därmed löper de en större risk 

Unga med funktionsvariationer har fått en helt ny frihet, med möjligheter att göra bekant-

skaper över hela världen.  
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för framtida ohälsa på grund av sina levnads-

vanor.  

Projekt ID vänder sig till unga med funktions-

variationer utifrån deras särskilda behov. De 

är utsatta i många situationer vad gäller ut-

bildning, arbetsliv och fritid. När det handlar 

om sociala medier finns, som redan nämnts, 

ett antal särskilda aspekter att ta hänsyn till. 

Men i stort skiljer sig gruppen inte nämnvärt 

från unga utan funktionsvariationer.  

Studier  

Vad säger oss studier om unga och sociala 

medier generellt? För många är sociala me-

dier en självklar del av vardagen. När vi an-

vänder sociala medier är vi både konsumen-

ter och producenter av information. I dag 

delar många sina liv med vänner via status-

uppdateringar på Facebook, vi lägger ut de 

senaste semesterbilderna på Flickr och      

Instagram, vi hittar snabba nyheter via 

Twitter, vi bygger jobbrelationer på LinkedIn 

och vi lägger upp egna filmer på YouTube. Det 

gäller dock inte alla. Nära hälften av Sveriges 

befolkning använder inte sociala medier över 

huvud taget.  

Användningen av sociala medier är kraftigt 

åldersrelaterad: 95 % av unga mellan 16 och 

25 år använder sociala nätverk på internet, 

medan bara 38 % av 66–75-åringarna gör det. 

Barn och unga lever stora delar av sitt sociala 

liv på nätet. Sociala medier och spel är bland 

de mest populära fritidssysselsättningarna för 

flickor och pojkar i den tidiga tonåren.  

Användningen av internet i mobilen ökar 

kraftigt. Sociala medier är den vanligaste  

internetaktiviteten bland tonåringar. 2005 var 

debutåldern för internetanvändning, det vill  

säga då fler än hälften i en ålderskull har an-

vänt internet, nio år. 2014 var debutåldern 

tre år. Den dagliga internetanvändningen har 

sedan 1990-talet ökat i alla åldrar, främst 

bland tonåringar, där användningen idag lig-

ger på cirka 95 procent. Internetanvändning 

som sker någon eller några gånger i veckan 

ökar bland de yngsta. Bland barn 13–16 år 

ligger den på 100 procent och kan inte öka 

mer. 

Det finns många positiva effekter av Internet-

användandet men även negativa konsekven-

ser, däribland nätmobbning. Enligt en under-

sökning om elektronisk mobbning 2014 vi-

sade resultatet att en tredjedel, av de 1070 

deltagande barn och unga som ingick, hade 

blivit kränkta via mobil, dator eller surfplatta 

någon gång under det senaste året .   

Sociologen Simon Lindgren  har gjort en över-

sikt av forskning om ungas intresseområden, 

aktiviteter och organisering på nätet. Han 

menar att trösklarna för att kunna delta och 

uttrycka sig har sänkts genom de nya digitala 

medierna. Den tidigare uppdelningen mellan 

producent och konsument har ersatts av en 

deltagarkultur, där allt fler unga interagerar 

via nya medier och enligt nya regler. Mycket 

av den forskning som bedrivits om ungas or-

ganisering på nätet är kopplad till de förvänt-

ningar som har förknippats med nätet när det 

gäller formeringen av en ny typ av offentlig-

het eller civilt samhälle.  

Det finns många positiva effekter av Internetanvändandet men även negativa konsekvenser. 
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Internets utveckling har inneburit lika drama-

tiska sociala och kulturella förändringar som 

teknologiska och ekonomiska omvälvningar. 

Villkoren för ungas organisering har också för-

ändrats.  Digitala och sociala medier gör det 

möjligt att knyta an till andra unga på nya sätt. 

Onlinenätverk används ofta som en förstärk-

ning av redan befintliga sociala relationer. Nä-

tet kan också föra samman individer som delar 

nischade specialintressen.  

Forskningen visar på flera motsatta tendenser: 

• Vissa lyfter att unga har blivit mindre 

engagerade i det civila samhället och 

har lägre intresse av och mindre kun-

skap i sociala och politiska frågor. 

• Andra menar att ungas politiska engage-

mang numera oftare tar sig uttryck i 

specifika kampanjer eller avgränsade 

frågor och att unga organiserar sig i lösa 

och decentraliserade nätverk som base-

ras på icke-traditionella former av kom-

munikation, då de känner sig främ-

mande inför mer konventionella poli-

tiska forum. Det kan också handla om 

att makthavare ignorerar viktiga ung-

domsfrågor samtidigt som de har svårt 

att hitta bra sätt att kommunicera med 

unga.  

Det finns även motstridiga perspektiv på de nya 

digitala mediernas roll för ungas organisering: 

• Vissa menar att nätanvändningen hotar 

att urvattna engagemanget och triviali-

sera det offentliga samtalet. 

• Andra ser nätet som själva lösningen på 

frågan om unga människors ointresse av 

att delta i det civila samhället, där nätets 

nätverkande medborgarskap präglas av 

inkludering, deltagande, aktivitet och 

kreativitet. 

Den digitala organiseringen bland unga följer 

också andra mönster än den traditionella orga-

niseringen. Unga samlas kring gemensamma 

intressen eller en gemensam strävan, så kal-

lade affinitetsutrymmen, snarare än på basis av 

exempelvis klass och kön. Forskaren menar att 

det är en minoritet av unga som använder nä-

tet för engagemang och organisering i någon 

civilsamhällelig bemärkelse och att vi därför 

måste vara försiktiga med att utropa spontan 

organisering i lösa nätverk online som ett till-

fredsställande alternativ till offlineorganisering. 

De som organiserar sig på nätet är i regel 

samma individer som är aktiva offline. Man bör 

därför inte generalisera unga medieanvändare 

som aktiva publiker utan att ta informations-

samhällets strukturerade maktrelationer i be-

aktande. 

Det finns en digital klyfta mellan dem som har 

tillgång till digitala verktyg och plattformar, och 

den rätta kunskapen för att använda dem, och 

de som inte har det. Vid analys av sociala och 

kulturella mönster är det viktigt att komma 

ihåg att olika faktorer som klass och etnicitet 

kan spela en stor roll för hur tillgång och färdig-

heter är strukturerade och fördelade. 

Unga som lägger mycket tid på sociala medier 

kan uppleva att deras självkänsla försämras, 

visar en enkät som ungdomar i åldern 12–16 år 

Social medier bland unga. 

Vilka sociala medier använder du mest? 

Snapchat: 84 procent.  

Instagram: 66 procent.  

Youtube: 66 procent.  

Facebook: 20 procent.  

Twitter: 7 procent.  

Linkedin: 1 procent. 

Är sociala medier en viktig del av ditt liv? 

Ja: 49 procent.  

Ganska: 38 procent.  

Nej: 14 procent. 

Ungefär hur många timmar ägnar du varje dag åt 

sociala medier? 

Mindre än 1 timme: 8 procent.  

1-2 timmar: 24 procent.  

3-4 timmar: 35 procent.  

5-6 timmar: 17 procent.  

Mer än 6 timmar: 14 procent.  

Använder inte sociala medier: 2 procent. 
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Funktionsvariationer 

Undersökningar om unga med intellektuell 

funktionsnedsättning och sociala medier visar 

att de är mer utsatta för baksidorna av online-

livet och har svårare att utnyttja det digitala 

informationssamhällets möjligheter än unga 

utan funktionsnedsättning. Det åskådliggör 

den första svenska kvantitativa kartläggning-

en som gjorts på området . Rapporten visar 

att särskoleelevernas användning av sociala 

medier bland 13–16-åringar med intellektuell 

funktionsnedsättning är betydligt lägre (44 %) 

än hos riksgenomsnittet (92 %). Trots detta är 

de mer utsatta för mobbning och elakheter. 

För personer som kan ha svårare att delta i 

vissa fritidsverksamheter kan internet vara ett 

sätt att träffa andra och utbyta erfarenheter. 

På nätet kan man undvika brister i tillgänglig-

het som kan finnas på andra fysiska ställen. I 

tidigare studier har vi bland annat sett inter-

nets stora betydelse för andra ungdomsgrup-

per i minoritet, till exempel unga HBT-

personer, som kan ha svårare att offline träffa 

andra personer som befinner sig i en liknande 

situation . I ULF  ställdes frågan om man hade 

daglig kontakt med andra på nätet genom att 

chatta, spela on-line-spel eller liknande 

(exklusive e-post). Bland unga med funktions-

nedsättning svarade 79 procent att de hade 

sådan kontakt minst varje vecka, varav 66 

procent hade sådan kontakt varje dag eller 

flera gånger i veckan. Det var ingen signifikant 

skillnad jämfört med gruppen utan funktions-

nedsättning i åldersgruppen 16–29 år.  

 

Det var dock signifikanta skillnader i den äldre 

åldersgruppen, 23–29 år, där 56 procent av 

unga med funktionsnedsättning hade daglig 

internetkontakt jämfört med 48 procent 

bland övriga, liksom mellan tjejer 16–29 år 

med funktionsnedsättning (64 procent) och 

tjejer utan funktionsnedsättning (58 procent). 

Som vi visat, med hjälp av referenser till olika 

studier i denna rapport, kan alltså sociala me-

dier, framförallt Facebook, Instagram och 

Bloggar, vara en positiv upplevelse och ge 

otroligt mycket. Med utgångspunkt från möj-

ligheter men också risker startades projekt 

I.D.  

Fredrik Thelander, projektledare:  ”Det hand-

lar konkret för dessa unga om att erövra 

rätten att själva bestämma över sitt liv och 

inte vara utelämnade till de avigsidor som 

finns på nätet. Sociala medier har revolution-

erat situationen för många unga med 

funktionsvariationer. Det har gett en helt ny 

frihet med möjlighet att göra bekantskaper 

över hela världen. Kontakter kan knytas med 

från början helt okända människor”. Men 

som med alla nya innovationer finns baksidor. 

I princip är det omöjligt att ha kontroll över 

vad som publiceras på nätet. I takt med att 

allt fler utformar sina egna nyhetsflöden via 

sociala medier ökar också behovet av att vara 

käll- och mediekritisk. Detta är centralt för 

projekt I.D. Barn med funktionsvariationer 

som använder alternativ kommunikation har 

samma sociala behov som alla barn. De behö-

ver få tillgång till redskapen som finns för 

trygga och säkra virtuella kontakter via inter-

net. Unga med funktionsvariationer utsätts 

oftare för mobbning, hot, falska identiteter 

och sexuella inviter. Fredrik Thelander: ”Det 

är väldigt lätt att dela lite för snabbt vilket kan 

ge konsekvenser som inte är så bra. Det har 

många av de unga vi träffat i projektet be-

rättat om. Möjligheten att vara anonym på-

verkar det personliga ansvaret och användare 

kränker i dag alltför ofta andras personliga 

integritet. Idag kan din digitala profil kosta dig 

arbetet, vänner och tom. familjen om profilen 

visar dig i ett ofördelaktig digitalt ljus”. 

Det finns många fällor att falla i oavsett om 

du har en funktionsvariation eller inte. Men 

spärren kan vara betydligt lägre för unga med 

en funktionsvariation. Idén med projekt I.D. 

är att med utbildning och erfarenhetsutbyte 

säkerställa att unga med olika funktionsvari-

ationer har förutsättningar att använda soci-

ala medier som ökar möjligheterna och ger 

bättre förutsättningar att delta på lika villkor. 

På så sätt har projektet bidragit till utveckling-

en av ett mer inkluderande samhälle, baserat 

på FN-konventionen om mänskliga rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning samt 

Enkätundersökningen specifikt för barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

(NPF) visar på några tydliga tendenser.  

Procentandelar för barn utan NPF anges 

inom parentes. Barn med NPF uppgav att de 

via internet eller mobilen: 

• Blivit kompis med någon de tidigare inte 

känt 54%  

• Fått en vän som de fortfarande har kontakt 

med 50%.  

• Fått kompisar utanför Sverige 37% (flickor 

13%, pojkar 52%)  

• Hittat information om något de inte har 

velat fråga någon annan om 48%  

• Fått kontakt med andra som har samma 

intressen 60%  

• Fått kontakt med andra som har samma 

diagnos 23%, (flickor 33%, pojkar 18%)  

• Fått tips om sajter, forum, bloggar, grupper 

på nätet (44%) 
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I.D. 

I det tidigare projektet, ”Självbestämmande, 

Inkludering och Hälsa” om fritidens utformning 

och möjligheter för unga med funktionsvari-

ationer att påverka sin situation berättar föräld-

rar, assistenter och andra runt ungdomarna att 

de känner sig osäkra om sociala medier. Det 

framkom också att ungdomarna upplevde 

otrygghet i olika situationer på nätet.  

Fredrik Thelander: ”Under det föregående pro-

jektet hade vi kommunikation över sociala me-

dier, både med de unga och med personalen. 

Jag noterade då en stor gränslöshet i hur det 

samtalas över nätet. Det kunde vara allt från 

att en deltagare skrev till mig en tidig lördags-

morgon klockan 04:00. -Hej, 04:02 –Hej 04:04 –

Hej. Det fortsatte så ett tag till. När jag vaknade 

såg jag alla dessa ”missade” samtal och svarade 

–Hej, men fick ingen återkoppling. När hen 

skrev ett –Hej så visade det sig att det bara var 

Hej:et hen var ute efter, det fanns inget mer att 

samtala om. Jag såg även hur man kränkte och 

kränktes över sociala medier, genom elaka 

kommentarer eller med bilder. Jag hade sett TV

-produktionen ”Trolljägarna” där programle-

darna letar upp personer som varit elaka mot 

andra på sociala medier. I ett program hand-

lade det om en artist som hade samtal över 

Instagram med en följare. Följaren tyckte om 

artisten och blev väldigt glad när artisten sva-

rade tillbaka. Efter ett tag slutade artisten att 

svara och följaren började hota och skriva elaka 

saker om artisten, både i meddelande och som 

kommentarer till artistens bilder. Trolljägarna 

söker upp mannen och hittar honom vid en 

bensinmack någonstans i Sverige. När program-

ledaren konfronterar mannen så framgår det 

att han har någon form av funktionsvariation. 

Min känsla var att här handlade det inte bara 

om att personen vill vara elak, han hade inte 

fått samma förutsättningar som personer utan 

funktionsvariation att befinna sig på sociala 

medier. Hur gör man för att få uppmärksam-

het? När ska man skriva och inte skriva? Frå-

gorna är många.  

Stråga fritidsgård i Jönköping har öppen verk-

samhet för barn som är mellan 10–12 år. Ton-

årsverksamheten, Funkis, vänder sig i första 

hand till unga i åldern 13–25 år som går eller 

har gått på särskola eller har någon form av 

funktionshinder. Det är ingen inskriven verk-

samhet eller omsorgsverksamhet. Öppen verk-

samhet innebär att man kommer och går som 

man vill. Personalen är utbildade fritidsledare 

och verksamheten är öppen och gratis. Peter 

Gunnarsson, Kultur- och fritid, berättar att per-

sonalen kände sig otillräcklig för att kunna 

stötta ungdomarna i användande av sociala 

medier på ett tryggt och säkert sätt: ”Vi såg att 

våra ungdomars användande av internet inte 

bara var positivt utan kunde leda till en rad 

negativa konsekvenser. Det handlade om ned-

sättande kommentarer, hot och ryktessprid-

ning. Även aggressivitet och trakasserier kunde 

förekomma. Vi diskuterade mycket om hur vi 

kunde få bättre kunskaper och verktyg. Tillsam-

mans med Fritidsforum bestämde vi oss för att 

ta fram underlag till projekt I.D.” 

 

Starten 

Arvsfonden godkände projektet som kunde 

starta 2016. Fredrik Thelander: ”Projektet kom 

rätt i tiden. När vi började arbetet med att ta 

fram metoder i att möta unga med funktionsva-

riationer på sociala medier var det ett kun-

skapsfält som inte prioriterades. Dessutom var 

några av verksamheterna, som var påtänkta att 

delta i projektet, avvaktande till sociala medier. 

Att vi till slut fick med oss fem, så olika verk-

samheter, har bidragit till framgången. De hade 

olika syn på hur unga använder medier vilket 

ledde till en nyanserad diskussion”. Under pro-

jektets tre år har nya tankar, kunskaper och 

tydlighet i uppdraget växt fram och gjort att 

verksamheterna nu på ett bättre sätt kan stödja 

unga.  

Fredrik Thelander: ”Vi började med att under-

söka den forskning som finns kring unga och 

sociala medier. Det fanns en hel del. Men om 

unga med funktionsvariationer och sociala me-

dier var det mycket snålt. Det är först under 

senare år som det kommit en del forsknings-

rapporter. I uppstarten hittade vi undersök-

ningen "Ung livsstil/särskola 2012" av Ulf Blom-

dahl som synliggör att barn och unga med 

funktionsnedsättning har begränsat eller inget 

socialt nätverk. De träffar inte lika många kom-

pisar på fritiden i jämförelse med unga utan 

Det råder en väldigt stor gränslöshet i hur det samtalas på nätet, säger Fredrik Thelander,  

projektledare för I.D. 
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funktionsnedsättning. Det innebär att sociala 

medier blir en viktig arena. En plats att 

utforska sig själv i relation till kompisar. Det 

som deras jämnåriga, utan funktionshinder, 

kan ta reda på tillsammans med kamrater”. 

Det visade sig att kunskap om särskoleungdo-

mars och ungdomar med funktionsnedsätt-

ningar förutsättningar på sociala medier är 

liten, särskilt kring identitetsskapande proces-

ser på internet . Forskarna ser att det idag 

finns en ny generation av ungdomar i särsko-

lan och på mötesplatser för unga med 

funktionsnedsättning som utvecklat nya och 

alternativa sätt för identitet och delaktighet 

via sociala medier. Genom att presentera sig 

själva genom beskrivningar av egna intressen 

och personliga egenskaper istället för att be-

rätta om funktionsnedsättningen utvecklas 

s.k. alternativa identiteter, där funktionsned-

sättningen inte sätts i fokus . Ungdomar med 

intellektuella funktionsnedsättningar har ofta 

i olika grad språkliga och kommunikativa be-

gränsningar som å ena sidan gör att värdet av 

nya sociala arenor kan vara stort, å andra 

sidan kan internetanvändande också vara 

problematiskt i olika sammanhang. Till exem-

pel kan de knyta relationer som de inte fullt 

ut förstår konsekvenserna av. Fredrik Thelan-

der: I början av projektet trodde jag att fler 

verksamheter hade större koll på ungas medi-

eanvändning än vad de i verkligheten hade. 

Att vår målgrupp, unga med funktionsvari-

ation, använde sig mycket av sociala medier 

visste vi sedan tidigare. Men i den stora ut-

sträckning som det i verkligheten utövades 

förstod jag nog inte riktigt innan projektet.  

Jag blev också förvånad över att flera per-

sonalgrupper inte kände till i vilken utsträck-

ning deras besökare befann sig på sociala 

medier. Personalen hade också liten kunskap 

om vilka sociala medier som ungdomarna 

besökte och hur dessa fungerade. Ett exem-

pel som belyser detta var vid den första 

nationella träffen och vi delade upp unga och 

personal i två grupper. Uppdraget var att göra 

en lista om var unga är på nätet och var per-

sonalen trodde de unga var på nätet (olika 

sociala medier). Ungdomarna lämnade en 

lista på 17 olika ställen medans personalen 

endast kunde lista 5 ställen. Då såg vi att det 

är ett stort avstånd i kunskap mellan unga och 

personal.   

 

Är du upprörd på någon eller över något kan det 

vara värt att vänta med att dela. 
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Tillsammans med verksamheter, personal och 

besökare började projektet med att kartlägga 

problem och risker som ungdomarna själva 

identifierade. Det blev till slut en ganska diger 

lista med ungas egna kommentarer och be-

rättelser om upplevelser på sociala medier.  

Fredrik: ”Vi konstaterade att internet bokstavli-

gen fanns med oss överallt, dygnet runt. Mobilt 

Internet har gjort att nätet flyttats ut från 

stationära datorer till din ficka med smartpho-

nes och surfplattor. Det ger möjligheter att 

kommunicera och integrera med andra utan att 

behöva träffas fysiskt. De som i verkliga livet 

inte skulle utsätta andra för mobbning och 

kränkningar har möjlighet att göra det via Inter-

net då de många gånger uppfattar sig som ano-

nyma och osynliga.  

 

Metodik 

Livet på sociala medier påverkar unga i det 

verkliga livet i högre grad än de kanske är med-

veten om. Övergripande målsättning med pro-

jekt I.D. har varit att etablera stödstrukturer för 

unga, med funktionsvariationer, som befinner 

sig på sociala medier samt för ledare och verk-

samheter. För att få fram underlag till stöd-

strukturer har samtalet med unga varit 

centralt.  

Fredrik Thelander: ”Vi pratade mycket tillsam-

mans om hur vi agerar på sociala medier. En 

bild kanske du ska fundera en extra gång på om 

du verkligen ska dela den. Kommer bilden att 

såra eller utlämna någon? Är du upprörd på 

någon eller över något kan det också vara värt 

att vänta med att dela med dig av dina känslor. 

Ett enkelt men gott råd är att räkna till tio i 

kommunikationen med andra människor, 

kända som okända, och fundera först över vad 

du egentligen vill säga innan du trycker på dela-

knappen”.  

Mycket av vad som framkommit i samtalen om 

sociala medier är universella. Men satt i en kon-

text med unga med olika funktionsvariationer 

och föräldrar och personal som saknar egen 

erfarenhet av sociala medier kan det upplevas 

överväldigande och nytt. Några av erfarenhet-

erna som framkommit är till exempel kring vik-

ten av profilen på sociala medier. Profilen är 

användarens ”identitet” och ansikte utåt. Här 

framhåller unga vikten av att presentera sig 

själva, inte via någon annan, där de kan berätta 

om sina intressen eller egenskaper utan att ha 

fokus på funktionsnedsättningen. Fredrik The-

lander: ”Vi har sett att en del unga inte alls be-

rättar om sin funktionsvariation, utan det kom-

mer i andra hand, det kan vara mycket svårare 

när man möts fysiskt vid ett cafébord.  

Risken att unga blir ännu mer hemmasittare 

finns alltid, men det gäller det mesta. Bokläs-

ning, modellbygge eller vad det handlar om. 

Det finns studier på att många i målgruppen 

redan sitter hemma, att använda sig av sociala 

medier och kanske skaffa fler vänner ökar 

chansen till fler fysiska möten”.   

För unga med funktionsvariationer framkom-

mer det uttryckligen och utan tvekan att sociala 

medier är en fantastisk tillgång som bidrar till 

att hålla kontakten med vänner och att finna 

nya. Möjligheten att dela åsikter eller bilder/

filmer är enkelt. Men som i de flesta samman-

hang finns det två sidor av myntet och så även 

på sociala medier. Risken med att dela för 

snabbt kan ge konsekvenser som de unga inte 

önskade. Möjligheten att vara anonym, påver-

kar det personliga ansvaret och många unga 

kränker alltför ofta andras personliga integritet. 

I dag går dessutom ofta arbetsgivare in på soci-

ala medier och söker på din profil innan en ar-

betsintervju. Vad du lagt ut kan påverka möjlig-

heten till jobb eller praktik. Det komprimerade 

språk som används i mejl, sms och chatt kan 

lätt missuppfattas.  

Det är ibland enklare att skriva på sociala me-

dier jämfört med att stå öga mot öga med nå-

gon i verkliga livet. Det skapar många olyckliga 

stunder för enskilda unga som har svårt att 

Vi pratade mycket tillsammans om hur vi agerar och vilken profil vi har på sociala medier.  

Som i de flesta sammanhang finns det två sidor av 

myntet. 
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Med projekt I.D. har vi utvecklat erfarenhet-

er, metod- och verksamhetsutveckling samt 

stödstrukturer som ökar möjligheterna för 

unga med funktionsvariationer på sociala 

medier. Det handlar inte bara om sociala me-

dier som fenomen, utan även om hur deltaga-

ren använder sociala medier i att bygga nät-

verk vilket vi ser att det ökar möjligheten till 

personlig utveckling, självkänsla och självstän-

dighet.  

 

Vi hade som mål att ta fram: 

• En utbildning för både ungdomar och 

personal. 

• Genomföra en utbildning för vårdnads-

havare på särskild begäran av ungdo-

marna.  

• Utveckla ett enkelt informationssystem 

– applikation (app till smarta telefoner, 

surfplattor och dator) i syfte att under-

lätta förståelsen och kommunikationen 

för unga med funktionsnedsättning. 

• Ta fram en publikation som beskriver 

sociala medievanor bland unga med 

funktionsvariationer och där unga 

själva beskriver möjligheter, utmaning-

ar och risker.  

• Ta fram en handbok med en enkel lat-

hund för att kunna ta vara på möjlig-

heterna med sociala medier.  

 

• Tillsammans med unga samt verksam-

heterna ta fram förslag för riktlinjer 

och policy om att använda sociala me-

dier inom verksamheter med 

funktionsvariationer.  

• Ta fram en spridningsstrategi som för-

stärker utvecklingen och för att fler 

kan ta del av erfarenheterna. 

Tillsammans med unga i projektet har vi utvecklat erfarenheter, metod- och verksamheter 

samt stödstrukturer som ökar möjligheterna för unga med funktionsvariationer på sociala 

medier.  
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Fredrik Thelander: ”I projektet har vi lagt myck-

et energi och tid på att mötas, både fysiskt och 

på nätet. Alla verksamheter har träffats tillsam-

mans ett antal gånger. Vi har även besökt varje 

enskild verksamhet på plats och intervjuat unga 

och personal. Med den kunskapen har vi ut-

vecklat metoder/produkter med utgångspunkt 

från ungas egna erfarenheter och utbildningar 

för både ungdomar och personal”. Kursen ”Att 

möta unga med funktionsvariationer på nätet!” 

finns att beställa både nationellt och lokalt. 

Under genomförandet av projekt I.D. uppkom 

en del svårigheter kring personalomsättningen i 

verksamheterna. Även om alla är informerade 

om projektet så tappas styrfarten när personal 

byts ut. Fredrik Thelander: ”Som alltid när man 

driver projekt så tror jag att behålla farten i 

projektet är svårast, då man måste ta tillhänsyn 

till att de deltagande verksamheterna också har 

en ordinarie verksamhet att bedriva. Det är inte 

bara att skicka ett mejl och säga, nu ska vi 

träffas, utan det måste planeras in långt i för-

väg. Med hjälp av styrgruppen, som vi tillsatte 

tidigt, av ungdomar kunde vi hålla uppe pro-

jektfarten och driva på trots personalomsätt-

ning. På de nationella träffarna har arbetet rul-

lat på utifrån det som styrgrupp och projektled-

ning gemensamt beslutat. 

 Andra problem som uppstått är planering av 

nationella möten då olika verksamheter har 

olika verksamhetstider. En annan svårighet har 

varit färdtjänsten som inte alltid är så flexibel 

som vi hade önskat. Men personalomsättning, 

färdtjänst och verksamhetstider speglar också 

den vardag som ungdomarna lever i. 

Det har varit viktigt att målgruppen kunnat 

påverka projektets genomförande. Med digi-

tala träffar och samtal över sociala medier 

(Facebook) har deltagare utifrån intresse med-

verkat mer eller mindre. Inte minst i utfor-

mande av samtalskortleken och innehållet i 

den inom projektet framtagna sajten 

”prataomdet.nu”. 

 

 

Under nationella och lokala träffar har pro-

jektet sammanställt förslag på riktlinjer och 

policys, dessa finns för nedladdning på prata-

omdet.nu. Projektet har bland annat tagit fram 

en samtalskortlek för att sätta igång diskussion-

er om medieanvändning. Kortleken är framta-

gen av unga i projektet där deras frågor och 

tankar är i fokus. Kortleken fungerar utmärkt 

på alla åldrar och även för personer utan 

funktionsvariation.  

Projektet har även producerats en hemsida, 

www.prataomdet.nu, där erfarenheterna från 

I.D. projektet finns tillgängligt. Här finns sam-

talskortleken digitalt men även tips och trick 

om hur man använder sociala medier och me-

toder för att få delaktighet. Sajten är byggd så 

att den fungerar även som app på telefoner 

och surfplattor. På sajten finns lättläst inform-

ation om de populäraste sociala medierna och 

tips för att använda dem säkrare, genom både 

textform och film. På sajten/appen finns även 

tips för tryggare möten fysiskt. 

Ytterligare en framgångsfaktor var att tillsam-

mans med andra stora aktörer  inom sektorn 

genomföra en större spridningskonferens. Un-

der rikskonferensen Ung. Fri. Tid. fick ungdo-

marna möjlighet att själva presentera projektet 

i seminarieform. Det fungerade bra därför att 

ämnet är tacksamt och väcker nyfikenhet. De 

flesta har en relation till sociala medier. Andra 

aktörer lyfte också fram projektet och bjöd in 

till diskussioner vilket bidrog till ökat intresse 

för projektets innehåll. Efteråt fick projektle-

darna många samtal och inbjudningar till verk-

samheter som vi inte tidigare varit i kontakt 

med, allt från folkhögskolor, bibliotek till andra 

arvsfondsprojekt. Erfarenheterna av I.D. pro-

jektet har även förts ut internationellt, bland 

annat, genom International Federation of Sett-

lements and Neighborhood Centers, IFS, ett 

globalt nätverk med 4000 organisationer och 

hundratusentals aktiva medborgare, volontä-

rer, studenter och professionella områdesarbe-

tare i 30 länder. IFS har NGO-status i FN vilket 

öppnar möjligheter för en internationellt bred 

diskussion om efterlevnaden av överenskomna 

konventioner och lagar vad gäller unga och 

funktionshinder, inte minst möjligheten att ha 

tillgång och förståelse för informations- och 

kommunikationsteknik.  

Det i sin tur öppnar upp möjligheter för unga 

att tillgodogöra sig alla positiva möjligheter 

med sociala medier. Vilket öppnat en ny värld 

av möjligheter oavsett om det gäller att söka 

kunskap, umgås eller kommunicera en åsikt. 

 

 

 

Samtalskortleken är framtagen av ungdomar i projektet där deras egna frågor och tankar är i 

fokus. Kortleken fungerar för alla åldrar och även för personer utan funktionsvariationer.  



14 

 

www.prataomdet.nu  
 

 

Fritidsforum i samarbete med 
Stråga (Jönköpings kommun), 
Oasen (Täby kommun), Arena 
Satelliten (Sollentuna kom-
mun), Allhuset (Lidingö stad), 
Fritid för alla (Sundsvalls kom-
mun), Funkibator (Växjö). 


