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På vilka sätt har du använt internet idag?

• Bidrar detta till delaktighet för dig? Eller hindrar 
det?
I vardagen? I samhället?
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Internetanvändande
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• Internetanvändande given resurs för att klara
vardagen och nå delaktighet i samhället (FNs konvention

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2008:23 
Regeringskansliet)

• 91% av befokningen använder internet varje dag

• 5% av befolkningen använder inte
internet https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-

internet-2019/

• Den dagliga användningen av internet bland 
tonåringar är nära 100% (Statens Medieråd, 2019)

https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/


Forskningsfråga

• Hur använder sig ungdomar och unga vuxna med 
intellektuell funktionsnedsättning av internet för att 
vara delaktiga i en digital vardag och ett alltmer 
internetbaserat samhälle?
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Varför är detta viktigt att beforska?
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• Folkhälsomyndigheten uppger ’delaktighet, 
inflytande och kontroll’ som ett målområde för att 
uppnå god och jämlik hälsa för befolkningen. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/folkhalsopolitikens-mal/de-atta-
malomradena-inom-folkhalsopolitiken/

• Enligt LSS (1993:387) har personer med 
utvecklingsstörning rätt att vara delaktiga i samhället 
på lika villkor som övriga medborgare. 

• Enligt FN-konventionen är det en rättighet att IT-
tjänster ska vara tillgängliga för alla på lika villkor. 
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-
disabilities.html

• https://www.regeringen.se/rapporter/2019/10/sveriges-sammanslagna-andra-och-tredje-rapport-till-fns-
kommitte-for-konventionen-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning/

•

https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/folkhalsopolitikens-mal/de-atta-malomradena-inom-folkhalsopolitiken/
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.regeringen.se/rapporter/2019/10/sveriges-sammanslagna-andra-och-tredje-rapport-till-fns-kommitte-for-konventionen-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning/


Syftet med avhandlingsprojektet
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• Utforska och beskriva internetanvändning 
och delaktighet i internet-aktiviteter 
hos ungdomar och unga 
vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i deras 
vardagliga liv

liu.se/forskning/internetanvandning-
och-delaktighet

https://liu.se/forskning/internetanvandning-och-delaktighet


Definitioner
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• Internetanvändande =via olika enheter, 
som dator, surfplatta och smarta telefoner koppla upp 
sig mot webben och utföra 
internet-aktiviteter i sin vardag såsom att 
handla, skapa och upprätthålla sociala kontakter, utföra 
kultur- och nöjesaktiviteter, söka information och sköta 
sin hälsa https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-

2019/sammanfattning/

https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/sammanfattning/


Definitioner

24 JANUARY 2020 11Titel/föreläsare

• Delaktighet =”En persons engagemang i 
livssituationer” (ICF, WHO, 2001) 

• Vilja till delaktighet; en subjektiv upplevelse av delaktighet

• Det som avgör möjligheten till delaktighet är 
tillgängligheten i samhället och de 
förutsättningar som skapats för individen. 
http://www.mfd.se/funktionshinderspolitik/

http://www.mfd.se/funktionshinderspolitik/


Intellektuell funktionsnedsättning
• Nedsättningar i intellektuella och adaptiva förmågor , 

vilka har uppkommit i utvecklingsåldern

• Adaptiva förmågorna ska vara nedsatta i en eller flera 
av de tre domänerna begreppsmässig, social eller 
praktisk (DSM-5; ICD 11)

• Intellektuella svårigheter såsom ”resonera, problem-
lösa, planera (tid), tänka abstrakt, bedöma, 
akademisk lärande och att lära från erfarenhet” 
(DSM-5)

• Kognitiva nedsättningar 
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Internetanvändande hos personer med 
intellektuell funktionsnedsättning
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• Utmaningar till internetanvändning (Lussier Desrocher
2017): tillgång till internet, men också sensomotorik;
kognitiva förmågor; tekniska kunskaper och förståelse 
av sociala koder på nätet

• Internetanvändning påverkas av bl.a individuella 
svårigheter, utbildning, stöd  och policies (Chadwick, 2013)

• Risker och hinder är mer utforskat än möjligheter och 
positiva aspekter för målgruppen (Bannon & McGlynn, 2015)

• Organisatoriskt  stöd att möjliggöra internetanvändning 
inom omsorgen om vuxna med intellektuell 
funktionsnedsättning saknas i stor utsträckning på 
kommunnivå (Ramsten, 2016)



Avhandlingsprojektet: 
Internetanvändning och delaktighet i 
internet-aktiviteter hos ungdomar och 
unga vuxna med intellektuell 
funktionsnedsättning i vardagliga livet 

Inom forskning i arbetsterapi: Ung och Delaktig

liu.se/forskning/internetanvandning-och-delaktighet

Doktorand Kristin Alfredsson Ågren
Handledare Helena Hemmingsson och Anette 
Kjellberg

https://liu.se/forskning/internetanvandning-och-delaktighet


• https://statensmedierad.se/publikationer/rapport/
medieanvandningenblandungamedintellektuellfunkti
onsnedsattning.3080.html
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https://statensmedierad.se/publikationer/rapport/medieanvandningenblandungamedintellektuellfunktionsnedsattning.3080.html


Förslag diskussionsfrågor

• Hur skulle ni kunna använda er av dessa 
forskningsresultat i era verksamheter/ i 
Digitala tjänster för alla?
Om ja, hur?/Om nej, hur skulle en utveckling behöva 
se ut av forskningen? 

• Är internetanvändning ett medel för att nå 
delaktighet för målgrupp- en/-erna?
Om ja, hur? / Om nej, varför inte?
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