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Syftet med denna studie är att ta reda på attityder inom intresseorganisationerna för personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar beträffande synen på internet och onlinespel utifrån hinder och möjligheter för sina 
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The purpose of this study is to find out the attitudes of interest groups that organize people with intellectual 
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organizations FUB, Autism and Aspergerförbundet, and Attention. Semi-structured interviews were used in 
accordance with the study's purpose and character. The material has been transcribed and thematized to be 
interpreted on the basis of social constructivism in accordance with Loseke (2003) and Spector and Kitsuse 
(2001). The analysis shows that the elected representatives and officials see both obstacles and opportunities 
with the Internet and online gaming for their members. Internet and online games can help to increase the level 
of participation and provide opportunities for self-fulfillment, but can also lead to social isolation and various 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att ta reda på attityder inom intresseorganisationerna 
för personer med intellektuella funktionsnedsättningar beträffande synen på 
internet och onlinespel utifrån hinder och möjligheter för sina medlemsgrupper.  
 
Studien bygger på sju intervjuer med förtroendevalda och tjänstemän från 
organisationerna FUB, Autism- och Aspergerförbundet samt Attention. 
Semistrukturerade intervjuer har använts i enlighet med studiens syfte och 
karaktär.  
 
Materialet har transkriberats och tematiserats för att syvende sist tolkats utifrån 
socialkonstruktivismen i enlighet med Loseke (2003) och Spector och Kitsuse 
(2001). Analysen visar att förtroendevalda och tjänstemän ser både hinder och 
möjligheter med internet och onlinespel för sina medlemmar.  
 
Internet och onlinespel kan bidra till att öka graden av delaktighet och skapa 
möjligheter för självförverkligande men kan också leda till social isolering och 
olika former av social utsatthet.  
 
Abstract 
The purpose of this study is to find out the attitudes of interest groups that 
organize people with intellectual disabilities regarding the perception of the 
Internet and online games based on the obstacles and opportunities for their 
members.  
 
The study is based on seven interviews with elected representatives and officials 
from the organizations FUB, Autism and Aspergerförbundet, and Attention. 
Semi-structured interviews were used in accordance with the study's purpose 
and character.  
 
The material has been transcribed and thematized to be interpreted on the basis 
of social constructivism in accordance with Loseke (2003) and Spector and 
Kitsuse (2001). The analysis shows that the elected representatives and officials 
see both obstacles and opportunities with the Internet and online gaming for 
their members.  
 
Internet and online games can help to increase the level of participation and 
provide opportunities for self-fulfillment, but can also lead to social isolation 
and various forms of social vulnerability. 
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Inledning 
Titeln på detta självständiga arbete bär ett citat från en av intervjupersonerna 
som pratade om hur onlinespel för deras medlemmar var en källa till både 
problem i form av ekonomiska fällor och utnyttjande men samtidigt också till 
självförverkligande och underhållning. Internet och onlinespel har fått en 
naturlig plats i vårt samhälle och nästan alla kommer i kontakt med de två i 
någon utsträckning varje dag. Dock kvarstår mycket arbete för både praktiker 
och forskare inom socialt arbete att ta ställning till hur utvecklingen kan komma 
att se ut i framtiden och vilken roll socialt arbete kan komma att spela i detta. En 
av de kanske viktigaste uppgifterna för det vetenskapliga ämnesområdet socialt 
arbete är att identifiera sociala problem för att sedan studera dessa utifrån 
allmänt vedertagna vetenskapliga tillvägagångssätt beträffande metodik och 
teoretiska ramverk. Ett återkommande problem beträffande socialt arbete som 
vetenskap är dock att på ett koncist och mångfasetterat sätt definiera vad som är 
ett socialt problem samt hur ett fenomen får status som ett socialt problem. Detta 
har varit en fråga för diskussion sedan en lång tid tillbaka vilket har gett upphov 
till att ett antal olika definitioner har uppstått vid sidan av varandra eller i 
konkurrens med varandra. Vissa menar att ett socialt problem är ett problem 
som drabbar ett större antal personer som är av den karaktären att det är mest 
fördelaktigt för samhället att gå direkt till att lösa problemet istället för att 
hantera varje enskild individ eller grupp (Hart, 1923:349; Holstein & Miller, 
1993). En något mer byråkratisk tappning beträffande definitionen av ett socialt 
problem får man genom att vända sig till de styrdokument som reglerar 
välfärdsapparaten i Sverige och hur det sociala arbetet skall bedrivas. Även om 
socialt arbete inte ens nämns ordagrant i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) finns 
begreppet ändå med som en av huvudorsakerna till att berättiga socialtjänstens 
existens i förarbetet till den gällande lagstiftningen kring socialtjänsten (SOU 
1999:97). I förarbetet ges en förhållandevis uttömmande lista över vad som kan 
komma att betecknas som ett socialt problem där även funktionsnedsättning 
förekommer vid ett flertal sammanhang. Viktigt att notera är dock att just 
funktionsnedsättning och de sociala problem som kan härledas till just dessa 
människors situation även är reglerade och behandlade särskilt i LSS, Lagen 
(SFS 1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. En annan 
klassisk tolkning är att ett socialt problem helt enkelt blir ett socialt problem 
beroende på om det faller in under ramarna för vad som konstituerar ett socialt 
problem i det samhälle där det har identifierats (Blumer, 1971:299). I korthet 
kan man säga att ett fenomen blir ett socialt problem om det är den allmänna 
åsikten att fenomenet bör ses som ett socialt problem. 

Ett socialt problem är alltså knutet inte bara till ett samhälle utan även till en 
bestämd och begränsad tidsperiod. Att generalisera kring detta är i regel inte 
önskvärt då samhället utvecklas under tid (Blumer, 1971). Som exempel kan 
synen på homosexualitet användas som tidigare ansågs vara ett hot mot 
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samhället för att idag vara en grupp där medlemmarnas rättigheter har stärkts 
betydligt under de senaste 50 åren. Från att samhällsinstitutioner aktivt ska ha 
verkat för att klassificera homosexualitet som allt från en funktionsnedsättning 
till en sjukdom under 1970-talet, finns det i samhället idag en förhållandevis 
samlad åsikt om att det är viktigt att arbeta med att informera och upprätthålla 
homosexuellas rättigheter. Det finns även krafter som rör sig mot att normalisera 
fler sexualiteter (Hicks, 2005). En annan definition som har vuxit till att bli allt 
mer etablerad sedan 1970-talet är det socialkonstruktivistiska perspektivet av 
sociala problem där de sociala problemen är knutna till vad inflytelserika 
individer, grupper och andra aktörer anser vara ett socialt problem (Loseke, 
2003; Spector & Kitsuse, 2001). Sociala problem är enligt detta perspektiv de 
problem som claims-makers, det vill säga anspråksställare, har lyckats etablera 
och väcka en opinion kring hos allmänheten. De talar båda om hur claims-
makers spelar en stor roll i vårt allt snabbare informationssamhälle där nyheter 
om missförhållanden och orättvisor sprider sig som en löpeld på sociala medier 
och i övriga kanaler. Det finns forskning som har syftat till att söka reda på 
vilken roll intresseorganisationer har rörande just etablerandet och 
upprätthållandet av det de själva ansvar vara sociala problem (Michailakis & 
Schirmer, 2014; Reinarman, 1988). Resultaten visar att dessa organisationer 
spelar en stor roll när det kommer till att påverka och bilda den stora 
allmänheten om aktuella frågor som leder till obehag och lidande hos en annan 
grupp människor (Michailakis & Schirmer, 2014:434).  

En grupp människor som haft en lång tradition av att ha en förhållandevis stark 
social rörelse kring sig är personer med funktionsnedsättning. Med flera 
organisationer som arbetar aktivt med förändrings- och påverkansarbete arbetar 
flera hundra människor idag som tjänstemän och förtroendevalda med att bevaka 
dessa människors rättigheter samt för att verka i deras intressen. För en utförlig 
lista på dessa organisationer kan man med fördel söka sig till 
Handikapporganisationernas webbplats som listar samtliga anslutna 
medlemsorganisationer i Sverige samt deras verksamhetsområden (HSO, 2014). 
Andra frågor som dessa personer arbetar med är att tillgodose eventuella nya 
rättigheter som kan tillkomma den utsatta gruppen beroende på hur 
samhällsutvecklingen påverkar dem. Ett av deras huvudsakliga uppdrag är att 
synliggöra de orättvisor som, enligt deras mening, begås rörande deras 
medlemmars rätt till delaktighet och självständighet. En uppgift som ålagts såväl 
tjänstemän som förtroendevalda inom dessa intresseorganisationer. Detta 
åstadkommer dessa intresseorganisationer genom att väcka opinion och skaffa 
sig ett brett stöd från allmänheten (Michailakis & Schirmer, 2014). Ett praktiskt 
exempel på hur deras arbete har gett resultat är hur de fungerade som 
remissinstanser för den gällande lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade där både FUB och Autism- och Aspergerförbundet lämnade 
in ett flertal synpunkter och spelade en stor roll under förarbetet (Prop. 



3 
 

1992/93:159). Deras uppgift blir att identifiera och argumentera mot de barriärer 
och hinder som kan uppstå med särskild hänsyn till sina egna medlemmars 
förutsättningar och delaktighet. De har därför ett viktigt samhällsuppdrag, för att 
inte tala om ett stort ansvar, att väcka debatt och informera både politiker och 
allmänheten om vad som kan komma att definieras som sociala problem.  

Ett fenomen som kan klassificeras som ett socialt problem är vissa företeelser 
eller händelser som sker genom användandet av internet, eller rättare sagt; vad 
som sker på internet. Under detta faller till exempel mobbing (Washington, 
2015) samt spelberoende (Kim, Namkoong, Ku & Kim, 2008). Internet är 
onekligen kontroversiellt då vi aldrig har varit så många som vi är idag som är 
uppkopplade mot omvärlden i princip 24 timmar varje dygn, året om, för att inte 
tala om att vi fortfarande inte med säkerhet vet hur detta påverkar oss. Vi lever 
idag i ett allt mer digitalt samhälle där internet har blivit en lika självklar del av 
våra liv som telefonen och där hälften av alla tvååringar klassificeras som 
internetanvändare i någon utsträckning enligt Stiftelsen för internetinfrastrukturs 
årligt återkommande kartläggning av svenskarnas internetvanor (Findahl, 2014). 
Det finns studier som visar att mediavanorna skiljer sig åt mellan personer utan 
och med funktionsnedsättningar. Personer med funktionsnedsättning, framför 
allt unga människor, tenderar att spela mer dator- och TV-spel än vad som anses 
falla under vad som anses vara normal mediekonsumtion för unga människor 
inom samma åldersgrupp (Corell, Augustine & Löfstedt, 2012; Mazurek, 
Shattuck, Wagner & Cooper, 2012). Samtidigt visar folkhälsorapporter att 
personer som själva påstår sig leva med någon form av funktionsnedsättning rör 
sig mindre och generellt lever något mer ohälsosamt än personer utan någon 
funktionsnedsättning. Detta förhållande gäller för såväl kvinnor som för män 
med någon form av funktionsnedsättning (Corell, Augustine & Löfstedt, 2012; 
Folkhälsomyndigheten, 2013). Dock är detta mediekonsumtionsmönster ännu 
väldigt outforskat och det finns forskning som tyder på att det finns både 
fördelar (t.ex. Calleja, 2010; Frostling-Henningsson, 2009) och nackdelar (t.ex. 
Kowert, Festl & Quandt, 2014; Mazurek & Engelhardt, 2013) med just internet 
och då framför allt onlinespel.  

Onlinespel har varit ett väldigt intressant forskningsområde för forskare inom en 
rad olika discipliner under de senaste decennierna där intresset ökat nästintill 
exponentiellt. Utöver intresset från vård- och omsorgsvetenskaperna har även 
forskare inom pedagogik och beteendevetenskaperna intresserat sig för vad 
onlinespel kan bidra med till deras fält. Det finns ett stort antal fynd om dess 
möjligheter varpå här kommer ett urval av dessa studier. Inom 
beteendevetenskaperna har man funnit att vissa onlinespel kan leda till att 
spelaren utvecklar en förmåga att fatta snabbare beslut och även öka den spatiala 
problemlösningsförmågan (Chisholm, Hickey, Theeuwes & Kingstone, 2010). 
Det finns ett flertal studier som tyder på att konsumtionsmönstren när det 
kommer till media är under förändring. Allt fler använder sig utav internet till 
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nöjesrelaterade aktiviteter istället för lärande eller servicerelaterade aktiviteter 
(Steyaert & Gould, 2009). En nackdel med detta konsumtionsmönster är just att 
skärmtiden tas från dessa mer nyttoinriktade aktiviteter till mer nöjesrelaterade 
aktiviteter varpå detta på sikt bidrar till att både skapa och upprätthålla social 
exklusion (Steyaert & Gould, 2009:751f). 

Även internet har börjat bli etablerad inom socialt arbete, både som profession 
och vetenskapligt fält, vad beträffande dess betydelse för informationsutbyte och 
möjligheter till att bedriva effektivt socialt arbete. I vissa avseenden kan man 
säga att socialt arbete genomgår ett paradigmskifte där det sociala arbetet går 
från att betona det sociala till att istället betona informationen när det kommer 
till vägar till att bedriva praktiskt socialt arbete (Steyaert & Gould, 2009:740f). 
Det finns forskare som menar att verksamma inom socialt arbete måste ta till sig 
och framför allt implementera den nya tekniken för att kunna motverka 
utanförskap och verka för delaktighet i välfärdssamhället (Parrott & Madoc-
Jones, 2008: 192ff).  

Denna studie tar sitt teoretiska utgångsläge i det socialkonstruktivistiska 
perspektivet, främst enligt den tolkning som getts av Loseke (2003) samt 
Spector och Kitsuse (2001). Deras arbeten har gemensamt att de med stöd av 
socialkonstruktivismen söker förklara uppkomsten och reproduktionen av 
sociala problem i samhället utifrån så kallade anspråksformulerare, ”claims-
makers”. Detta i samband med att denna studie utifrån ett explorativt 
förhållningssätt skall söka identifiera förhållningssätt hos företrädare för 
intresseorganisationer med inriktning intellektuella funktionsnedsättningar inom 
den svenska handikapprörelsen gentemot det användarbeteende som finns hos 
deras medlemmar rörande internet, med särskild tonvikt på onlinespel. 
Bakgrunden till denna begränsning är att onlinespel enligt tidigare studier har 
visat sig vara ett stort intresse för vissa personer med olika former av 
funktionsnedsättning (t.ex. Corell, Augustine & Löfstedt, 2012; Mazurek, 
Shattuck, Wagner & Cooper, 2012). Samtidigt saknas empiriskt underlag 
beträffande hur deras företrädare inom den organiserade ideella sektorn förhåller 
sig till detta fenomen. Tjänstemän och förtroendevalda är generellt inte särskilt 
framträdande inom handikappforskningen vilket leder till att denna ansats blir 
om ännu mer värdefull då den tar till vara på en annars väldigt försummad röst 
inom handikappforskningen. Det socialkonstruktivistiska perspektivet motiveras 
utifrån den relevans språket har beträffande konstruktionen av sociala problem 
då intervjusituationerna bidrar med värdefulla insikter i hur dessa företrädare ser 
på internet och onlinespel. Detta utifrån hur dessa personer som är involverade 
inom dessa intresseorganisationer ser på internet utifrån deras aktuella 
utgångsläge samt hur detta kan komma att utvecklas i framtiden utifrån nya 
utmaningar och eventuella risker och möjligheter för deras medlemmar. 
Kontentan är att de två grupperna, tjänstemän och förtroendevalda, spelar en 
väldigt stor roll vad beträffande hur välfärdssamhället ställer sig till deras 
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medlemmars behov och rättigheter. Genom att agera anspråksformulerare och 
talesmän för personer med intellektuella funktionsnedsättningar gentemot det 
offentliga och allmänheten kan dessa intresseorganisationer verka för att den 
offentliga välfärden agerar utifrån sina medlemmars bästa (Loseke, 2003; 
Spector & Kitsuse, 2001). Genom den fysiska intervjun kan social-
konstruktivismen motiveras då den påvisar att kunskap och världsbilder skapas i 
mötet mellan människor. Det är alltså genom möten mellan människor i 
interaktion med varandra som nya sanningar bildas och reproduceras (Burr, 
2003). Detta då åsikter och attityder inte existerar utanför en social kontext. 

Denna uppsats inleds med en motivering om studiens relevans för socialt arbete 
som profession. Detta följs sedan upp med studiens problemformulering, syfte 
och frågeställningar. Efter det kommer för studien centrala begrepp att 
presenteras i korthet innan det att bakgrundsavsnittet skall beskriva vad som har 
hänt inom området som har lett fram till de omständigheter som råder idag. Efter 
detta följer avsnittet som behandlar tidigare forskning för att positionera studien 
i förhållande till tidigare genomförda studier och annan aktuell forskning på 
området. Efter detta kommer en redovisning av den valda teoretiska 
inramningen där socialkonstruktivismen kommer att behandlas och presenteras 
med hänsyn till studiens syfte och problemformuleringar. Metodavsnittet inleder 
den empiriska delen av uppsatsen där urval och genomförande kommer att 
presenteras tillsammans med en diskussion rörande studiens reliabilitet, validitet 
samt etiska aspekter som tagits hänsyn till under studiens genomförande. 
Resultatredovisningen presenteras tillsammans med den tematiserande analysen 
som fångar de framträdande teman som återfinns i det empiriska materialet. 
Dessa tolkas sedan ytterligare och problematiseras utifrån det teoretiska ramverk 
i diskussionsavsnittet där materialet presenteras i samma kategorisering som 
löper genom hela studien, det vill säga genom en åtskiljning av internet- och 
onlinespelsrelaterade frågor. Slutligen sammanfattas diskussionen och förslag på 
fortsatt forskning presenteras följt av referenslistan och för studien relevanta 
bilagor.  

Problemformulering 
Personer med intellektuell funktionsnedsättning spenderar mycket tid på internet 
genom olika tekniska hjälpmedel så som persondatorer, smarttelefoner, 
spelkonsoler med flera (Corell, Augustine & Löfstedt, 2012; Mazurek, Shattuck, 
Wagner & Cooper, 2012). Det är idag oklart hur detta påverkar dessa människor 
i det långa loppet men tidigare studier visar att det finns både positiva och 
negativa aspekter med detta beteende, vilket kommer att presenteras mer 
utförligt i denna studies bakgrundsavsnitt. Utöver det kvarstår även det faktum 
att dessa personer i hög grad företräds av intresseorganisationer av olika slag ute 
i samhället genom förtroendevalda och tjänstemän. Dessa organisationer har ett 
viktigt uppdrag i att företräda dess medlemmars intressen och se att dessa 
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intressen tas till vara av beslutsfattare på både lokal och nationell nivå (MFD, 
2014). Hur dessa personer ser på internet och onlinespel kan därför vara 
avgörande huruvida deras medlemmar uppfattar om deras intressen tas till vara 
eller inte. Detta leder till att dessa förtroendevalda och tjänstemäns åsikter och 
värderingar är mycket intressanta att utforska med hänsyn till deras viktiga roll i 
att företräda sina medlemmars intressen. 

Syfte, presentation av problem och frågeställningar 
Studien syftar till att utforska attityderna gentemot internet och onlinespel hos 
förtroendevalda och tjänstemän inom handikapprörelsens intresseorganisationer 
som främst organiserar personer med intellektuell funktionsnedsättning. Detta 
med hänsyn till deras uppdrag att agera som anspråksformulerare åt sina 
medlemmar och på så sätt ta till vara deras intressen. Studien är även intressant 
utifrån det faktum att internet och onlinespel är ett i dagsläget väldigt outforskat 
område där intresseorganisationerna blir tvungna att i hög utsträckning förlita 
sig på den kompetens som finns inom organisationen då praxis och erfarenhet 
saknas i hög utsträckning i hela samhället. Hur dessa personer ser på och 
reflekterar över dessa fenomen kan då visa sig vara avgörande för hur 
organisationerna kommer att arbeta med dessa frågor i framtiden. 

För att fylla det tomrum som finns inom fältet rörande personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar och internet och onlinespel skall denna 
studie söka ta reda på ett perspektiv som ofta utelämnas i den aktuella diskursen, 
det vill säga intresseorganisationernas perspektiv. Syftet med denna studie är att 
utforska hur förtroendevalda och tjänstemän inom den svenska handikapp-
rörelsen uppfattar internets och onlinespelens utbredning med avseende på 
möjligheter och risker för respektive intresseorganisations medlemmar med 
intellektuell funktionsnedsättning. Resultatet kan vara till nytta för såväl 
intresseorganisationernas tjänstemän och förtroendevalda som både deras 
medlemsgrupper och andra parter som arbetar nära både organisationerna och 
deras medlemmar. Med detta sagt kan det konstateras att till följd av 
problemområdets omfattning är detta självständiga arbete inte skrivet med 
någon särskild målgrupp i åtanke men en baktanke har från börjat varit att 
använda ett sådant språk och disposition att samtliga grupper skall kunna hitta 
något intressant från denna studie. 

De ledande frågeställningarna som studien skall besvara är: 

- vilka möjligheter förknippar förtroendevalda och tjänstemän med 
användningen av internet och onlinespel hos intresseorganisationens 
medlemmar? 

- vilka risker förknippar förtroendevalda och tjänstemän med användningen av 
internet och onlinespel hos intresseorganisationen medlemmar? 
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Centrala begrepp 
Onlinespel 
Med onlinespel avses under intervjuerna i regel det som respektive 
intervjuperson associerar till onlinespel när de hör ordet i intervjuns kontext. 
Med hänsyn till att intervjupersonerna har fått möjligheten att läsa igenom 
intervjuguiden innan det att intervjun genomförs kan de därför ha bildat en 
uppfattning om vad detta innebär för dem i sammanhanget och att det inte 
återspeglar deras mer etablerade uppfattning om vad som konstituerar 
onlinespel. I denna uppsats syftar onlinespel i regel till spel som spelas genom 
att användaren är uppkopplad på internet och att någon form av interaktion 
mellan spelarna är essentiell för spelupplevelsen och dess kontinuitet (Gee, 
2007:180ff). Med detta omfattas spel som spelas på designerade spelkonsoler, 
PC-datorer och handburna spelkonsoler men även spel som spelas på smarta 
telefoner, surfplattor med mera (Adams, 2014:1ff). Då internet idag används i 
allt fler olika typer av enheter är det svårt att göra en gränsdragning för vad som 
inte kan användas i spelsyften. Dock är det ändå intervjupersonernas egna 
definitioner och upplevelser som till sist ligger till grund för deras svar. 

Internet 
Med internet avses den användarvänliga mjukvara som gemene man använder 
för att komma ut på internet, the world wide web, vilket i regel går under 
benämningen “www”, som de allra flesta datorer idag är uppkopplade mot. 
Internet används av intervjupersonerna ofta i samband med informationssökning 
samt vid både extern och intern kommunikation i form av hemsidor, epost och 
sociala medier. Enligt Nationalencyklopedin är internet ett nätverk som består 
av mindre lokala och regionala nätverk som kopplas samman till ett enda stort 
världsomspännande nätverk där datorerna kommunicerar med varandra utifrån 
fastställda regler. En uppskattning som gjorts är att det idag, världen över, finns 
ungefär 9 000 000 000 enheter som är uppkopplade till internet vilka är 
fördelade på omkring 2 400 000 000 användare (Sundblad, 2015). 

Intellektuell funktionsnedsättning 
Att definiera funktionsnedsättning är inte helt oproblematiskt då det idag finns 
flera definitioner som alla används inom forskarvärlden (Bengtsson & Greve, 
2004). Många av de intresseorganisationer som organiseras under handikapp-
rörelsen använder sig implicit av en behovsbaserad definition där deras 
medlemmar i hög utsträckning uppbär någon form av stöd från 
välfärdssamhället genom till exempel LSS (Strümpel, 2004). Detta då det idag 
är betydligt enklare för en person med någon form av intellektuell 
funktionsnedsättning att få något stöd eller bistånd från samhället, då de har fått 
en diagnos genom hälso- och sjukvården, mot hur det var innan den 
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rättighetsbaserade lagstiftningen antogs av riksdagen. Det går därför även att dra 
en parallell till den expertbaserade definitionen som till stor del bygger på de 
diagnossystem som används inom hälso- och sjukvården, som DSM, The 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, samt ICD, The 
International Classification of Diseases (Eriksen & Næss, 2004). 
Diagnossystemen är ytterst strukturerade vilket möjliggör komparativa och 
nästintill universella definitioner av samma tillstånd. Nackdelen är dock att det 
utelämnar möjligheten till nyanseringar och andra personliga faktorer hos den 
enskilde med intellektuell funktionsnedsättning. Att ha en diagnos är inte ett 
måste för de personer som uppbär någon form av bistånd genom LSS, lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Detta då dessa 
bistånd grundar sig på den enskildes funktion i vardagen och förmåga att utföra 
vardagliga aktiviteter, ADL eller activities of daily life. Diagnosen ses dock i 
regel som ett viktigt erkännande för att de skall vara i behov av och berättigade 
till den hjälp de ansöker om.  

Intresseorganisationer 
Med intresseorganisationer avses de organisationer och förbund som organiserar 
personer med intellektuella funktionsnedsättningar i Sverige. Organisationerna i 
denna studie är samtliga medlemmar i HSO, Handikappförbunden, den 
samarbetsorganisation som samlar dem flesta handikappförbunden i Sverige. De 
organisationer som samlar dessa enskilda individer är många och tenderar att ha 
olika inriktningar beträffande sin medlemsbas. De tre som har valts ut i denna 
studie är Attention, Autism- och Aspergerförbundet samt FUB vilka samtliga tre 
kommer att presenteras närmare senare i denna uppsats under genomförande. 
FUB är en förkortning på ”För utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna” 
(FUB, 2014).  

Dessa tre organisationer utvaldes eftersom de har ett viktigt uppdrag från sina 
medlemmar att företräda deras intressen inom såväl det offentliga som det 
privata. Med hänsyn till detta kan det vara avgörande för den enskilde hur dessa 
organisationer ser på och resonerar kring internet och onlinespel beträffande 
dennes möjligheter till att nyttja denna nya teknik. De har fått ett tydligt mandat 
från staten och samhället genom att den ansvariga myndigheten för delaktighet, 
Myndigheten för delaktighet eller MFD, har uttalat sig kort och koncist om att 
funktionshindersorganisationerna, deras benämning, har en mycket viktig roll i 
samhället när det kommer till att genomföra funktionshinderspolitik. Detta skall 
genomföras bland annat genom så kallade “funktionshindersråd” där 
Handikappförbunden står för ett stort antal ombud i syfte för att göra sina 
medlemmars röster hörda i olika sammanhang (MFD, 2014). En annan mycket 
intressant aspekt är hur dessa organisationer idag arbetar, både aktivt och 
strategiskt, med just dessa frågor.  
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Bakgrund och tidigare forskning 
Tillvägagångssätt vid litteratursökning 
Denna kunskapsöversikt är framtagen genom systematiska sökningar i 
samlingsdatabasen UniSearch som sammanställer sökresultat från ett större antal 
databaser, bland annat ScienceDirect, PsycINFO, ERIC, Scopus, SwePub och 
MEDLINE. UniSearch visar resultat från i princip samtliga databaser som 
används för att publicera vetenskapligt material med några få undantag för 
väldigt specifika och smala databaser. Sökningen begränsades genom att enbart 
omfatta peer review-, referentgranskade, artiklar i vetenskapliga tidsskrifter. 
Senare i processen har dock sökningsprocessen utökats och omfattat även 
monografier, antologier samt forskningsrapporter. Artiklarna har varit 
publicerade mellan år 1973 och framåt på grund av tekniska skäl. 1973 var året 
då spelet Maze War skapades och spelades på ett av forskningscenter tillhörande 
NASA i USA. Två persondatorer kopplades samman med varandra och det 
första onlinespelet såg dagens ljus (Downey, 2014:57). 

UniSearch är inte ett bra alternativ vid sökningar efter publikationer skrivna på 
svenska men väl engelska samt andra större språk. Sökorden har anpassats efter 
de framträdande teman som funnits i det material som återfunnits vid tidigare 
sökningar. Detta då det för närvarande används en rad liknande begrepp som till 
stor del beskriver exakt samma ting eller företeelse. Till exempel kan 
“datorspelande” omnämnas som “computer gaming”, “console gaming” 
(Holstein et al, 2014), “video gaming” (Rowland & Rimmer, 2012) eller “online 
gaming” (Kowert, Festl & Quandt, 2014) utan att författarna nödvändigtvis gör 
någon tydlig distinktion eller avgränsning gentemot andra likartade begrepp. Jag 
vill kalla detta för ett så kallat “organiskt sökningsförfarande” som till viss del 
bygger på modellen om ett intertextuellt sammanhang (Locke & Golden-Biddle, 
1997). Metoden är väldigt användbar vid förhållandevis outforskade 
problemområden där det även råder en viss begreppsförvirring eller där 
begreppen är för outvecklade för att kunna ligga till grund för en komplett 
systematisk kunskapsöversikt. Denna metod leder även till att informationen i 
kunskapsöversikten snabbt uppnår en mättnad då det är lätt att identifiera 
nyckelord, teoretiska ramar och tongivande forskare inom området. Att skapa ett 
intertextuellt sammanhang kan bygga på att man som forskare skapar en så 
kallad “syntetiserad struktur”. Denna struktur genomsyrar hela 
litteraturöversikten, både för- och efterarbete, då syftet med processen är att hitta 
gemensamma mål och resultat i materialet som verkens författare själva kanske 
har gått miste om. En av de tekniker som används är att hela tiden sträva efter att 
hitta generella teman som flera forskare medvetet eller omedvetet stärker eller 
förkastar. Finns det ett sådant tydligt sammanhang kan man anta att det finns en 
idé eller fenomen som kan antas vara reellt. En annan närliggande teknik är att 
söka sig till andra vetenskapliga områden som ändå kan tillföra något relevant 
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till forskningsområdet (Locke & Golden-Biddle, 1997:1033f). Nackdelen med 
metoden är att risken finns att centrala inslag missas i ett tidigt skede till följd av 
att författare använder sig utav andra teoriramar samt andra begrepp. Denna risk 
föreligger dock även vid andra former av litteratur- och kunskapsöversikter. 
Aktuellt för just detta problemområde är även att den funna litteraturen till stor 
del är ofullständig. Det vill säga att det saknas kompletterande empiriskt 
material, fördjupade diskussioner samt alternativa synsätt på frågan vilket är 
viktigt för att kunna skapa en tillfredställande kunskapsöversikt (Bryman, 2001). 
Beträffande de ursprungliga sökorden har sökorden ”online gaming” och 
”disability” varit vägledande tillsammans med ”claims-makers” och 
”organizations”. Dock har sökorden inte varit väldigt användbara vilket har 
resulterat i att den syntestiserade strukturen istället blivit väldigt värdefull under 
sökningsförfarandet. 

Att kunskapsöversikten är ofullständig är i sig ett argument till diskussionen 
rörande detta självständiga arbetes samhällsrelevans. Detta då den tillför ett 
kunskapstillskott till ett forskningsområde som tidigare har saknat just 
infallsvinklar som belyser hur attityderna mot internet ser ut bland personer som 
arbetar med personer med intellektuella funktionsnedsättningar inom den 
idéburna sektorn. Detta leder till att en del av de publikationer som använts till 
denna studie kan vara rapporter eller PM som statliga stiftelser eller institut står 
som huvudmän för då mängden vetenskapliga artiklar och andra publikationer 
med ett högre vetenskapligt värde till stor del saknas. En särskilt relevant 
utmaning för just detta problemområde är det så kallade demarkationsproblemet, 
det vill säga att definiera skiljelinjen mellan vetenskapliga och populistiska 
publikationer. Med hänsyn till den stora mediala uppmärksamheten som detta 
område utsatts för kan det vara svårt att inte bli påverkad av massmedia. Särskilt 
med hänsyn till att flertalet områden som har kommit att behandlas i 
diskussionen framför allt har lyfts upp av framför allt dagspress. Därför är det 
viktigt att ha en förförståelse för hur media påverkat både mig och andra 
forskare genom att hitta en analysmetod som bygger på relevanta 
forskningsfrågor samt som ger möjligheten att på ett koncist och korrekt sätt 
återbilda resultatet av fynden (Aveyard, 2010). 

Onlinespel 
Med onlinespel avses här spel som spelas över internet genom nyttjandet av 
någon teknisk plattform, som till exempel persondator, smarttelefon eller 
spelkonsol. En stor andel av de studier som behandlar både onlinespel och 
funktionsnedsättning tenderar att fokusera på rehabilitering och habilitering 
(t.ex. Lidström, 2011; Wästerfors, 2011; Hedvall, 2009; Sandlund, McDonough 
& Häger-Ross, 2009). I dessa studier är det dock inte explicit att det är just 
onlinespel, det vill säga spel som spelas över internet, som behandlas utan 
istället är det kutym att benämningen datorspel används utan att begreppet 
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utvecklas eller problematiseras. Dock finns det exempel på studier där datorspel 
och användandet av internet utifrån dess teoretiska inverkan på den unges 
sociala sfär i det verkliga livet inte har resulterat i att detta sociala beteende får 
någon effekt på den sociala tillvaron i den verkliga världen. Onlinespel skulle 
eventuellt kunna bidra till att de unga som spelar onlinespel känner en social 
samvaro uppkopplade på internet men som inte går att applicera i verkligheten 
då de sociala kontakterna inte följer med över från den digitala världen till den 
verkliga världen (Lidström, 2011:48). 

Ett återkommande tema beträffande onlinespel, och även spel rent generellt, är 
begreppet verklighetsflykt eller escapism som det också kallas i vissa 
sammanhang (Calleja, 2010). Med begreppet escapism avses de aktiviteter som 
förflyttar en enskild person från det verkliga livets ofta krävande och tunga 
sammanhang till något betydligt mer lättsamt och utvecklande. Escapism 
används ofta i sammanhang tillsammans med spel eller lek där spelandet i sig är 
en aktivitet som bygger på ett antal förutsättningar, till exempel att aktiviteten 
bygger på något som inte är verkligt utan ett föremål för fantasi där allt är på 
låtsas samt att spelandet per se är något avgränsat mot verkligheten och alltid tar 
slut (Huizinga, 1955:8f). Den som spelar har alltså för avsikt att fly verkligheten 
för att kunna ta sig till en värld där allt går att kontrollera samtidigt som det i 
regel alltid finns inslag av allvar. Detta kan idag, på grund av den stora 
tillgängligheten av teknik, äga rum i alla tänkbara miljöer där personen ifråga 
känner ett behov av att få koppla ifrån verkligheten om än bara för en stund 
(Calleja, 2010; Fried, 2008; Frostling-Henningsson, 2009; Hellman, 
Schoenmakers, Nordstrom & van Holst, 2013 m.fl.). Det är en förlängning på ett 
beteende som har kunnat identifieras från i princip de första kvarlämningarna av 
den moderna människan; det vill säga viljan att leka för att komma ifrån 
verkligheten eller vardagen om än bara för en kort stund (Huizinga, 1955). Dock 
blir det onekligen problematiskt när onlinespel lyckas fånga in en person till den 
grad att denne använder sig utav escapism, som kan ses som ett naturligt och 
förhållandevis ofarligt beteende, för att undvika verkligheten och som kan bygga 
upp en stor mängd ångest och psykisk ohälsa. Detta faktum behandlas i en 
förhållandevis stor mängd forskning beträffande onlinespel och onlinespels-
beroende eller onlinespelsmissbruk (Caplan, Williams & Yee, 2003; Davis, 
2001; Turner, 2008).  

Det finns empiriskt material som visar att ungdomar i de lägre åldrarna tenderar 
att spela lokala flerspelarspel, medan äldre ungdomar tenderar att spela på lokala 
eller mer omfattande sammankopplade nätverk, till exempel online över internet 
(Gee, 2007: 179). Med framväxandet av cyberkaféer och andra motsvarigheter 
blir det dock allt vanligare med att samtliga spelare, såväl tjejer och killar som 
unga och äldre, spelar över internet oavsett vad det underliggande motivet med 
spelandet tycks vara (Frostling-Henningsson, 2009). Med lokala flerspelarspel 
avses spel där personerna spelar tillsammans i en närliggande och ytterst 
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begränsad geografisk yta, ofta ett och samma rum, medan de större 
sammankopplade nätverken är uppkopplade mot internet och därmed sträcker 
sig över hela världen. Samtidigt som datorspelen onekligen har en tydlig 
individualistisk aspekt där den enskildes identitet återspeglas i den virtuella 
världen genom ett intrikat och dubbelriktat förhållande (Gee, 2008), finns även 
en tydlig social aspekt med som en naturlig del av spelandet. Gee lägger fram en 
teori om hur man utvecklas som spelare. Utöver det faktum att spelarna 
tillförskaffar sig kunskaper och erfarenheter, både rörande till exempel virtuella 
världar, historia och teknik, utvecklar spelarna även en stor känsla av 
samhörighet i dessa grupperingar bestående av spelare med samma intressen, så 
kallade ”affinity groups” (Gee, 2007: 206f). I korthet bygger teorin på att 
spelandet motiveras och förklaras genom att spelandet innehåller 
meningsskapande med både individuella och sociala inslag. Spelaren utvecklar 
en identitet både ur ett individualistiskt perspektiv och som lagspelare, i en 
social dimension.  Detta kan vidare bidra till att förklara varför personer spelar 
onlinespel och vad de upplever att de får ut av sitt spelande. 

Ett flertal artiklar exkluderades tidigt på grund av sitt fokus på fysisk 
rehabilitering och habilitering. Fysisk rehabilitering kan ha en viss relevans för 
de formulerade frågeställningarna men då fokus vilar på internet är dessa spel i 
regel inte relevanta för denna studie. Detta då dessa spel i regel spelas offline 
och där meningen med spelen är att upprätthålla eller återfå motoriska 
färdigheter. Dessa artiklar syftar ofta till att påvisa fördelarna med dator- och 
TV-spel för personer med olika former av funktionsnedsättningar genom att 
framför allt underlätta vid och motivera till fysisk rehabilitering och habilitering. 
Detta då den typen av spel ofta sker offline och därmed faller utanför den 
avgränsning som jag valt att använda. Med tanke på dess stora omfattning är det 
dock på sin plats att ett axplock av de exkluderande publikationerna nämns i 
korthet nedan i detta stycke. Återigen vill jag dock framhäva att dessa studier 
kretsar runt spel som inte faller under det syfte som detta självständiga arbete 
antar men som ändå har varit väldigt framträdande inom området forskning på 
dator- och TV-spel och personer med funktionsnedsättning. Ett framträdande 
område beträffande forskning rörande datorspel är trots allt den forskning med 
syftet att med virtuella världar öka eller bibehålla motorisk förmåga där framför 
allt unga med olika former av utvecklingsstörning har varit i centrum. Att 
undersöka hur spelkonsoler som Nintendo Wii används blev snabbt riktigt 
populär i forskningssammanhang rörande unga med utvecklingsstörning (Salem, 
Gropack, Coffin & Godwin, 2013; Rowland & Rimmer, 2012) samt även vid 
forskning gällande till exempel habilitering och rehabilitering vid Downs 
syndrom, (Berg, Becker, Martian, Danielle & Wingen, 2012; Wuang, Chiang, 
Su & Wang, 2011) och multipel skleros (Prosperini, Fortuna, Gianni, Marchetti 
& Pozzilli, 2013). Andra områden som berör forskning involverande datorspel 
är till exempel rehabilitering vid i vuxen ålder förvärvad hjärnskada med 
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konsekvenser för den motoriska förmågan (Neil, Ens, Pelletier, Jarus & Rand, 
2013; Cameirão, Badia, Oller & Verschure, 2010) samt rehabilitering vid 
olyckor som medför nedsatt rörlighet (Chang, Chang, Chang & Chou, 2012). 
Även om Nintendo Wii är den i särklass mest utforskade konsolen finns det 
även exempel på andra konsoler som använts i liknande studier, som till 
exempel Sony PlayStations EyeToy (Neil, Ens, Pelletier, Jarus & Rand, 2013) 
samt Microsoft Xbox 360:s Kinect (Garcia, Navarro, Schoene, Smith & Pisan, 
2012). 

Det finns ett kapitel i en bok om hur man skapar former för delaktighet 
beträffande spelutveckling och hur man tar hänsyn till de enskildes egna 
förutsättningar i processen (Stokes, 2014). Kapitlet grundade sig på en tidigare 
genomförd studie där målgruppen för studien var studenter med någon form av 
autismspektrumtillstånd (Ibid, 2014). Detta område är intressant med hänsyn till 
att spelindustrin, trots dess stora popularitet hos personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar, i regel inte anpassar sina spel efter denna grupp. Dock är 
det inte heller explicit ett måste för många utav dessa personer att dessa spel på 
något sätt anpassas efter deras förutsättningar. Kvar att konstatera är att detta 
område saknar en empiriskt grundad plattform för spelutvecklare att bearbeta 
och nyttja i utvecklingsarbetet av framtidens spel. 

Brukarorganisationer som claims-makers 
Som det senare teoriavsnittet kommer att behandla finns det en historia av hur 
det socialkonstruktivistiska perspektivet har använts för att förklara och förstå 
hur intresseorganisationer och andra mobiliseringar av allmänheten kring sociala 
frågor fungerar och motiverar sin verksamhet (t.ex. Lippert, 1990; Reinarman, 
1988). Reinarmans studie är i det här fallet särskilt intressant då den fokuserar 
på en intresseorganisation som claims-maker, i det här fallet den amerikanska 
anhörigorganisationen MADD, Mothers Against Drunk Driving. Reinarman 
problematiserar bland annat utmaningarna som sådana organisationer ställs inför 
då den typen av organisationer i regel arbetar med problemområden som anses 
vara “naturliga” sociala problem oavsett vilken förklaringsmodell man väljer att 
använda (Reinarman, 1988:92). Detta kan leda till att deras röster, trots att de i 
regel anses ha rätt i sin sakfråga, inte når ut till så många. Även om uppgiften 
hos en sådan organisation inte alltid är helt självklar och resultaten kan vara 
svåra att mäta, ser ändå Reinarman (1988:110ff) deras insatser som ytterst 
värdefulla när det kommer till att sprida en medvetenhet kring den problematik 
som föreligger kring alkohol och bilkörning. Studien är intressant i det avseende 
att den teoretiska begreppsmodellen rörande anspråksformulerare har applicerats 
på en intresseorganisation vilket så även är fallet i detta självständiga arbete. 
Vidare har diskussionsdelen i Reinarman (1988) vissa likheter med denna studie 
då de både söker förklara rollen och uppdraget intresseorganisationerna har 
utifrån deras roller som just anspråksformulerare å sina medlemmars vägnar. 
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Detta bygger på en modell som gjorts populär av den USA-baserade forskaren 
Donileen Loseke som bygger på tankegångar om att ett kritiskt inslag i det 
underlag som krävs för att klassificera ett fenomen som ett socialt problem är att 
det finns organiserade krafter i form av claims-makers (Loseke, 2003). Med 
detta avses att det finns en mobilisering av materiella och personella resurser där 
syftet är att påvisa att det finns ett reellt socialt problem som måste hanteras av 
samhället. Detta genom att organisera sig genom att informera allmänheten och 
politiker eller genom att själva företräda de utsatta gentemot samhället. Detta 
kan ske genom försök att påverka beslutsfattare och policyskapare som högt 
uppsatta tjänstemän, men även allmänheten som, om de blir varseblivna om 
orättvisor, kan bli en väldigt mäktig röst inom aktuella samhällsfrågor. Det kan 
även ske genom att intresseorganisationer arbetar aktivt för att etablera en 
medvetenhet i samhället och dess medborgare om att det finns sociala problem 
som kräver att åtgärder vidtas. Detta genom att engagera sig medialt, det vill 
säga genom att yttra sig i sociala eller mer traditionella analoga medier, samt 
genom mer konfronterade gärningar som till exempel demonstrationer, andra 
protester eller avslöjanden om missförhållanden (Spector & Kitsuse, 2001). 
Forskarna Malcolm Spector och John Kitsuse går även ett steg längre och 
påtalar hur claims-makers kan verka för att skapa ett samhällsomfattande socialt 
förändringsarbete. De menar att gruppens, det vill säga de eller den som tagit på 
sig rollen som claims-makers, uppgift är att identifiera och sprida kunskap om 
ett socialt fenomen som i regel redan anses vara problematiskt samtidigt som det 
bakomliggande och överordnade syftet är att skapa en reaktion från samhällets 
sida och sätta det sociala problemet på agendan (Spector & Kitsuse, 2001). 
Andra forskare var tidigt ute med att poängtera att en liten men välorganiserad 
grupp kunde, under vissa omständigheter, ha en stor inverkan på samhället 
beträffande vad som konstituerade som ett socialt problem. Forskarens, eller 
expertens, roll i sammanhanget bestod i att identifiera sociala problem och 
därmed även i vissa fall motverka problemet genom att hitta dess orsaker eller 
bidra med kunskap om hur man hittar den bästa lösningen på problemet. 
Poängen var att oavsett vilken kunskap de lärda än besitter kräver det en dialog 
med eller inkludering av de som är drabbade av det förmodade sociala 
problemet (Case, 1924:268f). Med hänsyn till detta finns det skäl att ha stor tillit 
till dessa intresseorganisationer och deras uppdrag att företräda sina 
medlemmars intressen beträffande allt från fritidsintressen till politisk påverkan 
på högsta nivå. En mer utförlig beskrivning av hur rollen som 
anspråksformulerare fungerar kommer att presenteras i det följande 
teoriavsnittet. 

Förförståelse 
Jag har sedan en lång tid tillbaka själv varit väldigt intresserad av hur de 
virtuella världarna utvecklas tillsammans med övriga samhället. Jag ser det som 
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att det finns en uppsjö av parallella världar och samhällen som existerar vid 
sidan av den verkliga världen och som varje dag besöks och nyttjas av miljontals 
människor över hela världen. Samtidigt har jag flera erfarenheter av att leva med 
och arbeta tillsammans med människor som har någon form av intellektuell 
funktionsnedsättning och ser deras förutsättningar och möjligheter till att leva ett 
normalt liv som ett av de viktiga uppdragen som finns inom socialt arbete. 
Internet har gett dessa personer en arena med helt nya utmaningar och 
möjligheter som tidigare saknat någon motsvarighet. Tidigare har jag skrivit ett 
examensarbete på grundnivå om hur gymnasieelevers spelvanor korrelerar med 
deras studiemotivation och socialt umgänge. Efter att ha arbetat på Norrköping 
kommuns vård- och omsorgskontor under ett flertal år har jag dock blivit 
intresserad av just personer med funktionsnedsättning. I samband med andra 
åtaganden har jag dessutom kommit i nära kontakt med unga killar som drabbats 
av olika sociala problem men som finner stöd och meningsfullhet i onlinespel 
och spelar därför ganska mycket. Samtidigt är jag, liksom de flesta, under 
påverkan av bland annat media och de bilder som har porträtterats där 
beträffande onlinespel och även onlinespelsberoende. Viktigt här blir för mig 
och andra att förhålla sig till detta och sträva efter mer empiriskt grundade 
tankegångar för att genom detta skapa en grund för ett mer nyanserat 
förhållningssätt till dessa nya fenomen. Detta har lett till att jag skriver detta 
självständiga arbete på avancerad nivå idag; för att försöka fastställa vilken roll 
handikapprörelserna kan spela idag och i framtiden när det kommer till just 
internet och onlinespel för sina medlemmar utifrån deras attityder med avseende 
på hinder och möjligheter. 
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Teoretisk inramning 
Då detta är först och främst en problemdriven studie kommer inte den teoretiska 
delen att bestå av någon utförlig problematisering av den teoretiska grund som 
detta självständiga arbete vilar på (Närvänen, 1999:47f). Teorin kommer istället 
att användas som ett verktyg för att tolka det som framkommer under 
intervjuerna i enlighet med de valda frågeställningarna och för att fungera som 
ett perspektiv till hur sociala problem konstrueras och rekonstrueras. Dock är det 
ändå lämpligt att vissa centrala aspekter presenteras och diskussioner ändå förs 
under detta kapitel för att sedan behandla de relevanta begrepp som 
socialkonstruktivismen tillhandahåller i arbetets senare analysavsnitt. Särskilt 
med hänsyn till att socialkonstruktivismen används både till att förklara hur 
kunskapsproduktionen kommer till men även då den används för att just förklara 
och problematisera det empiriska materialet utifrån hur vi kan förstå sociala 
problem och deras uppkomst. Jag har använt socialkonstruktivism synonymt 
med socialkonstruktionism under återstoden av detta självständiga arbete. 

En framträdande tolkning av hur ett socialt problem definieras är det perspektiv 
som Loseke lägger fram fyra lärdomar, eller parametrar, för att en företeelse 
skall kunna betecknas som ett socialt problem (Loseke, 2003). Den första av 
dessa fyra parametrar är att sociala problem är relativa, det vill säga att de är 
ombytliga och ständigt föremål för diskussion och eventuellt förkastelse. Den 
andra parametern innebär att antalet sociala problem är oändliga då de är just 
sociala konstruktioner vilka uppstår i mötet mellan olika människor. Då de är 
kontextbundna och vilar på enskildas erfarenheter och åsikter finns det inget 
effektivt sätt att räkna antalet fenomen eller företeelser som kan betecknas som 
social problem. Istället blir de sociala problem som har den starkaste ställningen 
i samhället de som åläggs välfärdssamhället att hantera och motverka. Den 
tredje parametern följer på den förra då det alltid råder en viss intressekonflikt 
rörande vad som konstituerar som ett socialt problem. Det finns de som skulle 
gynnas av att just deras sociala situation skulle anses vara ett socialt problem 
men då samhällets resurser är ändliga och då det råder en kamp om dessa leder 
detta till att olika grupperingar argumenterar för sin sak och dess angelägenhet. 
Den fjärde och sista parametern handlar om att sociala problem alltid drabbar en 
grupp människor. Detta leder till att ett socialt problem är något som inte 
drabbar den enskilde utan på något sätt påverkar ett större antal människor och i 
regel hela samhället. Sociala problem är alltså människor och tillstånd som 
återfinns i den verkligen världen men som konstrueras genom subjektiva 
tolkningar av dessa människor och inte återfinns naturligt i samhället (Loseke, 
2003:7). För att ytterligare klargöra detta använder sig Loseke utav en definition 
som bygger på fyra delar, till stor del inspirerad av en tidigare definition av hur 
det allmänna, eller samhällsmedborgare, konstruerar och definierar sociala 
problem i en social kontext (Stafford & Warr, 1985). Stafford och Warr försökte 
tidigare standardisera sina tre kriterier för att skapa ett rangordningssystem där 
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sociala problem kunde ställas mot varandra. När Loseke senare utvecklade 
verktyget skapade hon en definition där hon inkluderade ett tillägg med ett 
viktigt fjärde kriterium som kan anses vara ett övergripande kriterium till de 
första tre. Hon påtalade även förbehöll sig från att skapa ett standardiserat 
verktyg till förmån för det djup som en socialkonstruktivistisk ansats kan bidra 
med till debatten kring sociala problem. De tre kriterierna för att en företeelse 
skall betecknas som ett socialt problem som lades fram av Stafford och Warr är, 
enligt egen översättning, 1) socialt förkastligt och ansett som “fel” av samhället, 
2) ansett vara omfattande eller vanligt förekommande samt 3) föremål för 
förändring genom handling från samhällets sida, det vill säga att problemet kan 
uppnå en lösning genom intervention (Stafford & Warr, 1985:308). De kriterier 
som Loseke senare formulerade var likartade men något mer utförliga och 
anpassade till en social och därmed föränderlig kontext. Kriterierna, enligt 
Loseke, var att sociala problem 1) är något som anses vara fel av och i 
samhället, 2) något som drabbar ett flertal människor, 3) är något som går att 
påverka genom aktiva handlingar förändra till det bättre eller lösa samt till sist, 
4) är att utifall de ovan tre nämnda kriterierna är uppfyllda skall det även vara 
brukligt och önskvärt att företeelsen, det vill säga det sociala problemet, 
hanteras och i bästa fall försvinner från samhället. Man vill alltså sträva efter att 
bli av med detta problem, eller i bästa fall lindra och aktivt motverka det, för att 
det skall klassificeras som ett socialt problem enligt denna definition (Loseke, 
2003:6f). Losekes definition stöds även av Spector och Kitsuse som själva 
argumenterar för en mer hållbar definition av sociala problem än den objektiva 
definitionen. Även de menar att nyttjandet av kvantitativa enheter i en definition 
ger upphov till svaghet och leder till att definitionen blir svår att nyttja i 
vetenskapliga sammanhang till följd av dess tolkningsrymd. En definition 
behöver fungera både i ett empiriskt sammanhang så väl som vid en teoretisk 
diskussion (Spector & Kitsuse, 2001:32).  

Det fjärde och sista kriteriet blir här mycket intressant då det öppnar upp för 
diskussionen kring vem som faktiskt bär ansvaret för att påtala att detta sociala 
problem är något som skall motverkas. Viljan att motverka ett socialt problem 
blir alltså ett krav för det sociala problemets legitimitet. Kriteriet är också i linje 
med den kritik som Loseke framfört rörande de objektiva definitioner som finns 
för sociala problem. Ett problem med objektiva definitioner av sociala problem 
är att de per se inte konstituerar sociala problem utan enbart kan mäta enskilda 
faktorer utifrån antagandet om att detta är relaterat till ett befintligt socialt 
problem. Till exempel spenderar många människor ett stort antal timmar framför 
sina skärmar varje dag utan att det är eller åtminstone ses som något problem. 
Om man istället anser att detta är ett problem kan man börja relatera denna form 
av konsumtion till antaganden om att detta är skadligt för den enskilde. Vidare 
kan det alltså finnas situationer där en företeelse uppfyller det objektiva kriterier 
som finns samtidigt som det finns en diskrepans gentemot de subjektiva 
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tankeströmningarna som finns i samhället och även vice versa där grupperingar 
av människor kan uppfatta något som ett synnerligen angeläget socialt problem 
samtidigt som det inte uppfyller en viss uppsättning uppställda kriterier (Loseke, 
2003). Som exempel på detta kan man med fördel använda den pågående debatt 
som finns rörande funktionsnedsättningar där det idag finns en stor andel av 
befolkningen som själva upplever att de lider av en form av funktions-
nedsättning samtidigt som deras tillstånd inte anses vara grava nog för att de 
skall erkännas vara funktionsnedsatta enligt gällande lagstiftning eller för det 
samhället vedertagna och rådande definitioner (Mercer, 2004). Ett annat mer 
historiskt exempel är barnmisshandel som länge ansågs vara en naturlig del av 
samhället och därmed inte skulle behandlas som ett socialt problem fram till det 
att anspråksformulerare började vinna mark och till slut fick denna företeelse att 
anses vara ett socialt problem (Loseke, 2003:8f). 

Istället för att adressera frågan utifrån att det finns objektivt svar för hur ett 
socialt problem definieras och skapas antar Loseke istället ett social-
konstruktivistiskt perspektiv. Det socialkonstruktivistiska perspektivet kan ses 
som en motkraft till den traditionella kunskapssynen där förhållandevis enkla 
och kvantifierbara resultat är högt värderade av kollegiet. Loseke beskriver 
skillnaden mellan den objektivt upplevda världen och den socialt konstruerade 
världen och hur man som socialkonstruktivist kan använda sig utav objektiva 
data för att bygga på, konstruera och därmed förklara en företeelse (Loseke, 
2003:13f). Socialkonstruktivismen syftar istället till att bejaka individers egna 
erfarenheter och förutsättningar och hur dessa bidrar till att konstruera och 
uppfatta dessa människors världsbild vilket sker genom språket (Lock & Strong, 
2010). Förenklat kan man säga att sociala problem är kontextbundna och 
definieras genom att någon eller några personer påstår, och lyckas få 
uppslutning bakom sina definitioner, att ett specifikt fenomen är ett socialt 
problem (Wondemaghen, 2014:698). Detta synsätt är inte helt olikt den 
hermeneutiska epistemologin där tolkning och förståelse är centrala begrepp. 
Dock är denna tolkningstradition förhållandevis vag då dessa inslag är centrala 
inom flera epistemologiska traditioner. Det konstruktivistiska, framför allt det 
socialkonstruktivistiska perspektivet, fokuserar på explicit på den mening och de 
konstruktioner som sker i interaktionen mellan individer (Sohlberg & Sohlberg, 
2013). 

Att sociala problem är kontextbundna innebär att de är föremål för omtolkning; 
de är oerhört många till följd av att olika personer själva definierar vad som är 
ett socialt problem utifrån deras egna erfarenheter och förutsättningar, de är 
alltid just föremål för kontrovers och diskussion samt att de alltid berör och 
drabbar en särskild grupp av människor (Loseke, 2003). Ett problem som är 
förknippat med att använda socialkonstruktivismen som perspektiv på sociala 
problem är att detta medför stora svårigheter med att ringa in och hantera sociala 
problem då dessa är dynamiska och ytterst beroende av de enskilda individer 
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eller grupper som påstår att ett fenomen har utvecklats till att bli de facto ett 
socialt problem. Istället menar vissa konstruktivister att det helt enkelt inte går 
att ta fram en enhetlig definition på sociala problem utifrån ett antal förbestämda 
kriterier (Michailakis & Schirmer, 2014:433). Detta synsätt har presenterats på 
ett synnerligen systematiskt manér där Blumer (1971) utifrån tre framträdande 
brister påpekar att det är synnerligen problematiskt att anta en universell och 
objektiv definition av sociala problem varpå det är bättre att anta ett mer 
pragmatiskt förhållningssätt om att världen är oerhört komplex och att man som 
forskare måste se efter nya sätt att hantera denna än idag högst aktuella fråga. 
De tre framträdande bristerna var det som omnämndes tidigare, det vill säga att 
ett socialt problem inte kan adresseras innan det att företeelsen har identifierats 
som ett socialt problem i samhället vilket gör att det saknas verktyg för att 
lättare kunna upptäcka ett begynnande socialt problem. Den andra bristen är att 
forskare tenderar att adressera det sociala problemet utifrån att det består av ett 
antal objektiva, och ofta kvantifierbara värden, vilket reducerar ett ytterst 
komplext fenomen till något förvisso hanterbart fenomen men som istället 
tappar värdefulla aspekter som samhällsociala faktorer och aktörer. Den tredje 
och sista bristen syftar till det felaktiga antagandet om att samhället helt enkelt 
bör ta till sig av aktuell forskning och kartläggningar för att kunna hantera och 
lösa sociala problem. Blumer menar att detta i hög grad sker idag, det vill säga 
att sociologiska forskare till följd av att de använder sig utav objektiva 
mätstockar återkommande arbetar med till synes ytliga faktorer rörande sociala 
problem vilket inte nämnvärt bistår samhället i dess arbete med sociala problem 
(Blumer, 1971:299ff). 

Istället skulle man som praktiker och forskare tvingas att förhålla sig till ett 
snabbt ombytligt samhälle där ett fenomen eller omständighet som definieras 
som ett socialt problem en dag, rent tekniskt mycket väl kan försvinna dagen 
därpå. Som tidigare nämnt antar man därmed ett mycket pragmatiskt tillika 
dynamiskt förhållningssätt där det ofta är den utsatta själv, anhöriga eller den 
professionella som ges rätten att säga vad som är ett socialt problem och vad 
som inte är det. 

Som tidigare nämnt är Losekes socialkonstruktivistiska modell av sociala 
problem beroende av att någon omnämner ett fenomen som ett socialt problem, 
utöver att de övriga kriterierna är uppfyllda. Dessa enskilda individer, grupper 
eller övriga aktörer går under benämningen claims-makers (Loseke, 2003) eller 
anspråksformulerare som det även omnämns på svenska (Jönsson, 2010:17f). 
Benämningen claims-makers och deras betydelse för konstruktionen, och 
därmed definitionen, av sociala problem har tillämpats vid en mängd olika 
sammanhang och problemområden, så som alkoholism (Reinarman, 1988), 
satanism (Lippert, 1990; Victor, 1994), skolskjutningar (Wondemaghen, 2014), 
hemlöshet (Best, 2010), tiggeri (Parnaby, 2003), skilsmässa (Coltrane & Adams, 
2003), sexuellt utnyttjande av barn (Sonderling, 1993), självmord (Michailakis 
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& Schirmer, 2014) och även klimatförändringar (Schoenfeld, Meier & Griffin, 
1979) som nu för övrigt även har fått en stor roll i den senaste upplagan av den 
globala definitionen av socialt arbete då det är ett återkommande tema i 
kommentarerna (IFSW, 2014). Loseke (2003:26) menar att dessa organisationer, 
som mycket väl skulle kunna bytas ut mot enskilda individer eller löst 
sammansatta grupperingar, fyller en funktion då de påtalar att ett eventuellt 
presumtivt socialt fenomen i själva verket är ett reellt socialt problem och att det 
är nödvändigt att samhället vidtar åtgärder för att hantera problemet. Vidare 
måste teoretiseringen av sociala problem kunna tillämpas vid en rad olika 
sammanhang, så som begynnandet av samt den löpande existensen av så kallade 
claims-makers och deras aktiviteter. Med claim avses här något som påstås 
existera, i kontrast till något som onekligen existerar, där forskarens roll inte är 
att avgöra om något existerar utifrån ett antal fasta kriterier utan att istället 
fokusera på själva processen kring dessa aktiviteter som berör claims-making 
(Spector & Kitsuse, 2001:76). Sådana aktiviteter kan vara, men är inte 
begränsade till, juridiska tvistemål, tidningsannonser, skrivandet av sociala 
reportage samt påverkansarbete gentemot politiker och andra beslutsfattare 
(Ibid, 2001:79). De talar om en teoretiker som till viss del tar vid där Blumer 
slutade och talar om objektivister och subjektivister som upphovsmännen bakom 
det som benämns som sociala problem. Dessa kan vara intresseorganisationer 
som utifrån egna intressen verkar för att sympatier för den grupp av människor 
som de är knutna till. Detta kan låta hårt men i ett samhälle där resurserna är 
ändliga blir det en ständig kamp om de resurser som finns mellan de som anse 
sig behöva dem (Mauss, 1975). Vidare kan denna process ses som ett naturligt 
inslag till vad som definieras som sociala problem tenderar att ändras över tid. 
Samma teoretiker talar om de sociala problemens dynamik som ett resultat av 
välfärdssamhällets framgång där människor får allt mer tid och resurser till följd 
av det ökade välståndet. Detta leder till ett läge där människor får möjlighet att 
engagera sig för frågor som de tidigare inte har haft möjlighet eller 
förutsättningarna för att göra vilket leder till att de företeelser eller fenomen som 
tidigare ansetts vara ett naturligt tillstånd i samhället nu kan ses som 
problematiska och föremål för förändring (Mauss, 1975:44). 

Dessa anspråksformulerare arbetar alltså med att göra anspråk, det vill säga att 
påverka i enlighet med de intressen som de sägs ta till vara. Detta sker ofta 
genom någon form av systematik där anspråksformulerarna söker den eller de 
som kan vara ansvariga för en orätt eller missförhållande och försöker sedan 
informera dem om detta eller påverka dem om de redan är informerade om detta. 
För att göra detta kan de ibland använda sig utav skam eller skuld för att de 
ansvariga skall ta sitt ansvar. Oavsett sker detta genom att anspråksformulerarna 
väljer det alternativ som med hänsyn till den aktuella frågan anses vara den mest 
gynnsamma och därmed rätta instansen (Spector & Kitsuse, 2001). Viktigt att 
notera här och ta hänsyn till är att anspråksformulerarna inte nödvändigtvis alltid 
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är de som själva som är drabbade, även om det så ofta är fallet (Ibid, 2001:87). 
De som är själva drabbade utav det fenomen eller företeelse som de själva söker 
förändra kallas ibland för “intressegrupp” vilket semantiskt ligger väldigt nära 
intresseorganisationer som denna studie söker studera.  

Beträffande processen bakom etableringen av vad som kan komma att benämnas 
som ett socialt problem finns det flera olika förklaringsmodeller. Dessa 
förklaringsmodeller syftar till att söka förklara hur processen ser ut genom att 
beskriva vilka olika faser eller steg som följer efter det att en anspråks-
formulerare, det vill säga parten och inte nödvändigtvis en enskild individ, har 
gjort ett anspråk. En modern tolkning av Blumers (1971) modell bygger på fem 
steg i ett socialt problems historia och levnadstid. Den nya modellen tar 
dessutom vid där Blumer slutade, det vill säga vid det att åtgärder vidtas för att 
motverka eller för att lösa ett socialt problem (Blumer, 1971). Den nya modellen 
består av fyra steg, i kontrast till Blumers fem steg, där arbetet med ett socialt 
problem ter sig något mer dynamiskt och inte minst sagt organiskt. De fyra 
stegen är 1) grupper försöker göra ett anspråk att ett fenomen eller företeelse är 
skadligt och icke önskvärt i samhället genom att till exempel skapa opinion i 
samhället. 2) Någon form av organisation eller institution, i regel en offentlig 
sådan eller annars en som har mandat att skapa en förändring, tar anspråket till 
sig och påbörjar arbetet med att motverka det som anspråket syftar till att 
uppmärksamma. 3) De ursprungliga grupperna är missnöjda med de föreslagna 
åtgärderna eller hur hanteringen av anspråket har sköts av de ansvariga 
organisationerna eller institutionerna som nu bär ansvaret för att åstadkomma en 
förändring. Grupperna har nu nya anspråk eller väljer att komplettera sina 
tidigare anspråk. 4) Det fjärde steget är väldigt konfliktladdat där grupperna helt 
enkelt avvisar de föreslagna åtgärderna och trappar upp sitt eget engagemang i 
frågan och börjar arbeta med att utveckla sina egna ställningstaganden i frågan. 
Grupperna, eller intresseorganisationerna, måste nu börja arbeta för att 
åstadkomma en förändring som berör hela systemet eller samhället (Spector & 
Kitsuse, 2001).  

Två konkreta exempel på hur kritiken har riktats mot denna teoretiska modell är 
dels att det begränsar forskare till att enbart fokusera på de fenomen som av 
samhället, eller dessa claims- makers, anser vara viktiga att adressera samt att 
det finns en risk för forskarna själva att tappa trovärdighet då dessa inte längre 
har mandat att själv avgöra vad som är relevant för socialt arbete att utforska 
eller utveckla (Merton, 1971:806). Denna kritik bemöts delvis genom att 
forskaren själv har stora möjligheter att påverka allmänheten och de som 
fungerar som anspråksformulerare, genom att bidra med ny kunskap rörande 
latenta sociala problem för att genom empiriskt och teoretiskt grundad forskning 
argumentera för sin sak gentemot allmänheten. Underförstått är då att forskarna 
själva har stora möjligheter att då påverka sina resultat genom att deras egna 
värderingar kommer att genomlysa deras arbete (Spector & Kitsuse, 2001:37). I 
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övrigt bidrar det även till en balansering av makten mellan forskarvärlden och 
anspråksformulerarna ute i samhället som båda här bidrar till en nyansering av 
debatten kring vad som är ett socialt problem och hur dessa skall hanteras. Ett 
utpräglat “vi-och-dem” är inte avsikten med denna teoretiska modell och 
begreppsapparat. Istället syftar den till att tillvarata de komplexa och dynamiska 
processer som äger rum i det vi kallar för samhället som inte en enkel och 
koncis objektiv definition av ett socialt problem kan skildra. 
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Metod 
Som redan nämnt är detta först och främst en problembaserad studie vilket kan 
jämföras med en teoridriven studie. Medan en teoridriven studie syftar till att 
utveckla de närliggande begreppen och fokusera på de teoretiska tillskotten, 
syftar en problembaserad studie istället på ett specificerat och avgränsat 
problemområde där studien har för avsikt att tillföra mer praktiskt tillämpade 
tillskott (Närvänen, 1999:47). Inte att förringa är dock att teoridelen fortfarande 
är central för denna studie, som sig bör, vilken kommer att användas för att både 
utforma studiens tillvägagångssätt och genomförande men även under 
analysdelen för att tolka och förstå resultatet. Mer om teoridelen har redan 
avhandlats under teoriavsnittet för att kunna ge mer utrymme i detta kapitel åt 
metodval och genomförande. 

Design och metoddiskussion 
Studien syftar till att utforska attityderna gentemot internet och onlinespel hos 
förtroendevalda och tjänstemän inom handikapprörelsens intresseorganisationer 
som organiserar personer med intellektuell funktionsnedsättning. Samtliga 
intresseorganisationer som är inblandade i studien är anslutna till det riks-
omspännande Handikappförbunden, HSO, vilket tidigare hade namnet 
Handikappförbundens samarbetsorgan. Handikappförbunden är en samman-
slutning av handikappförbund i Sverige med syfte att med en samlad röst skapa 
ett samhälle tillgängligt för alla (HSO, 2014). Ett av de större uppdragen som 
ålagts organisationen är att å FN:s vägnar bevaka att svenska medborgare med 
funktionsnedsättning får åtnjuta de mänskliga rättigheter som de har rätt till fullt 
ut.  

Valet av metod är semi-strukturerade intervjuer som enligt vissa forskare anses 
vara överlägsen andra metoder vad beträffande möjligheten att få ut information 
från intervjupersonen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:37). Samtidigt är det 
viktigt att ha i åtanke att samtalsprocessen i enlighet med social-
konstruktivistiska tankegångar är starkt knuten till både rumslig och social 
kontext varpå informationen som uthämtas från intervjun inte nödvändigtvis 
återspeglar intervjupersonens åsikter i andra sammanhang. Vidare skall nämnas 
att denna studie antar ett kontextuellt konstruktionistiskt perspektiv där 
konstruktionprocessen skall ligga till fokus vid konstituerandet av till exempel 
ett socialt problem. I sammanhanget uttalar anspråksformulerarna sig i en tydligt 
angränsad social kontext, själva intervjusituationen, där det finns uppenbara 
hinder för att dra generella slutsatser till andra om än likartade situationer (Best, 
1995). Den semi-strukturerade intervjun har en styrka i att det låter forskaren 
eller utföraren av studien att följa upp intressanta sidospår eller bidrag till 
intervjun som med en mer strukturerad intervjuguide eller enkät skulle missa 
totalt. Det finns även möjligheter för intervjupersonen att själv till viss del styra 
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samtalet efter vad hen själv anser är relevant och viktigt för studiens syfte. 
Vidare har en semi-strukturerad intervju de fördelar som kommer med en 
kvalitativ ansats, som till exempel att intervjupersonerna får möjligheten att 
använda sina egna ord för att beskriva och motivera sina attityder vilket i det här 
fallet är centralt för studiens syfte (Bryman, 2001:158). Vidare finns det också 
fördelar i och med att intervjupersonerna inte låser sig till ett från början 
anslaget antal svarsalternativ vilket även detta hämmar intervjupersonernas 
möjligheter till att söka beskriva sina förhållningssätt gentemot internet och 
onlinespel vilket är syftet med denna studie. Fördelarna med en mer strukturerad 
intervjuguide eller enkät är inte fördelaktiga i denna studie, det vill säga fördelen 
med att lättare kunna bearbeta och koda materialet samt öka graden av 
jämförbarhet mellan intervjupersonerna (Bryman, 2001:160). Dessa fördelar 
skulle i högre utsträckning stjälpa mer än vad de skulle hjälpa studien. Med detta 
sagt finns det skäl att tro att semi-strukturerade intervjuer är överlägsna i den här 
studien vad beträffande val av metod. Metoden har som nyss nämnts även 
hyllats av vissa läger av forskare som mer eller mindre överlägsen i jämförelse 
med andra metoder vid likartade syften och problemområden.  

Andra forskare menar att det sannerligen inte finns några som helst inslag av 
överlägsenhet inom intervjuer som metod eller kvalitativa forskningsmetoder 
överlag utan att valet av metod alltid skall föregås av väl formulerade 
forskningsfrågor där valet av metod blir en direkt konsekvens av dessa utifrån 
vilken metod som bäst besvarar den formulerade forskningsfrågan (Silverman, 
2013: 13f). Silverman påtalar även risken med att benämna kvalitativa och 
kvantitativa forskningsmetoder som dikotomier då det ena inte utesluter det 
andra. Jag har valt att använda denna typ av intervjuer då metoden lämpar sig 
bäst för att besvara den frågeställning som formulerats till detta självständiga 
arbete.  

Intervjuguiden är ett resultat av ovanstående förutsättningar tillsammans med de 
valda frågeställningarna och den aktuella teoriramen. Då syftet är att fånga in 
och kartlägga hur intervjupersonerna, det vill säga de förtroendevalda och 
tjänstemännen, ser på internet och onlinespel utifrån hinder och möjligheter är 
det centralt att intervjuguiden låter dem utveckla sina resonemang och att 
möjligheten finns för mig som intervjuare att ställa relevanta följdfrågor för att 
ytterligare fördjupa intervjupersonernas svar. Intervjuguiden har sett likadan ut 
under hela processen även om den revideras ett flertal gånger innan det att första 
intervjun ägt rum till följd av rådgörande samtal med handledare samt egna 
reflektioner över dess relevans för studiens frågeställningar. 

Urval 
De organisationer som har valts ut att konstituera populationen för denna studie 
är de tre största medlemsorganisationerna i HSO vars medlemmar till stor del är 
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personer med någon form av intellektuell funktionsnedsättning. Dessa 
organisationer är tre till antalet, 1) FUB, Riksförbundet för utvecklingsstörda 
barn, ungdomar och vuxna, 2) Autism- och Aspergerförbundet samt 3) 
Riksförbundet Attention. Organisationerna är ganska olika varandra när det 
kommer till hur deras verksamhet är organiserad samt vad beträffande storlek 
men gemensamt är att de samlar och organiserar personer med funktions-
nedsättningar samt inte sällan även deras anhöriga.  

FUB är ett av de absolut största förbunden i Sverige för personer med någon 
form av funktionsnedsättning. Förbundet samlar ungefär 25 000 medlemmar på 
ungefär 150 lokalföreningar runt om i landet där verksamheten till stor del 
bygger på att ta till vara medlemmarnas fritidsintressen genom olika reguljära 
aktiviteter samt större arrangemang (FUB, 2014). De personer som är 
verksamma inom FUB arbetar även med påverkansarbete även om detta arbete 
är mer påtagligt på central nivå. Autism- och Aspergerförbundet och Attention 
är sett till medlemsantalet lika stora med ungefär 14 500 medlemmar vardera. 
Autism- och Aspergerförbundet organiserar sina medlemmar i 24 distrikt över 
hela Sverige. Förbundet samlar personer med något autismsspektrumtillstånd, 
deras anhöriga samt personer som arbetar professionellt med denna problematik 
till vardags (Autism- och Aspergerförbundet, 2015). Attention, eller 
Riksförbundet Attention som det även heter, organiserar sina medlemmar i 
omkring 60 lokalföreningar över hela Sverige. Även detta förbund arbetar både 
med lokalt och nationellt påverkansarbete för att stötta sina medlemmar samt för 
att utbilda och informera allmänheten om neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar. De informerar även om hur deras medlemmar behöver stöd och 
förståelse för att kunna bli fullständigt delaktiga inom såväl skolväsendet som på 
sina arbetsplatser (Attention, 2015). 

Utöver att bedriva lokal verksamhet för att ta till vara sina medlemmars 
intressen samt att politiskt bedriva påverkansarbete, bedriver samtliga förbund 
även verksamhet genom avgränsade projekt. Projekten är tidsbestämda och i 
regel finansierade av Allmänna Arvsfonden eller en annan större offentlig aktör. 
FUB arbetar för närvarade med ett tillgänglighetsprojekt rörande digital 
delaktighet som har utmynnat i en distanskurs vid Mora folkhögskola, kallad 
“Anpassad IT”. Ett av de centrala inslagen i kursen är att eleverna som läser 
kursen skall bli bekanta och även bekväma med att använda sig utav internet för 
att på så sätt öka upplevelsen av delaktighet och självständighet. Presumtiva 
elever är personer med någon form av funktionsnedsättning som har gått ut 
gymnasiesärskolan och som tänker att de vill gå vidare med sin utbildning eller 
flytta hemifrån (Mora folkhögskola, 2015). Övriga förbund bedriver även 
projekt som implicit kan behandla IT-stöd och delaktighet genom att vara 
uppkopplad på internet men inte lika explicit som det framgår i projektet 
Anpassad IT med FUB som huvudman. 
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Från dessa tre intresseorganisationer har totalt sju olika kanslier och 
kontaktpersoner kontaktats för intresseförfrågan om att delta i den föreliggande 
studien. För att få en bra spridning inom organisationerna har ett tvåstegsurval 
tillämpats. Detta då både förtroendevalda och tjänstemän har kontaktats genom 
sina respektive önskade kontaktvägar, både epost och per telefon, på tre olika 
organisatoriska nivåer. Ett tvåstegsurval kännetecknas av att urvalet sker i två 
steg. Det första steget är att genomföra ett ursprungligt urval, i det här fallet av 
relevanta organisationer, vilket sedan följs av ett ytterligare urval där valet av 
enskilda individer, respondenterna eller intervjupersonerna, väljs ut. Denna 
urvalsprocess är väl använd inom samhällsvetenskapliga sammanhang och 
framför allt i samband med frågeställningar som rör organisationer vilket är 
fallet i denna studie (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:42). 

Samtliga intresseorganisationer har både centrala och lokala verksamheter i 
någon form. De flesta har även en uttalad regional verksamhet och organisation 
vilket inte är fallet för samtliga. Vad beträffande FUB finns det organiserad 
verksamhet på samtliga nivåer; det vill säga lokal, regional och central. Samma 
organisation återfinns hos Attention medan Autism- och Aspergerförbundet 
förlitar sig på sina distriktsorganisationer som tidigare nämnt.  

Denna studie bygger på ett kvalitativt empiriskt underlag vilket skapas genom 
samtal mellan mig och informanterna i form av intervjuer. Informanterna väljs 
ut efter deras position i någon av de utvalda intresseorganisationerna som har 
valts ut till att konstituera populationen tillika målgruppen för denna studies 
syfte. Fördelen med att använda ett tvåstegsurval i studien leder till att bilden 
som återges i det kvalitativa materialet i hög grad återspeglar den generella 
bilden som återfinns i de organisationer som skall studeras. Samtidigt finns det 
alltid en fråga om geografisk generaliserbarhet vilken dock adresseras i denna 
studie då materialet har tillkommit genom samtal med informanter både på 
regional samt central nivå där de senare även bör ha ömsesidig kontakt med 
resterande organisationen vilken är utspridd över hela landet. Urvalet 
representerar en stor del av de personer som idag bär någon form av funktions-
nedsättning även om de ändå inte representerar samtliga då en majoritet av dessa 
personer väljer att inte organisera sig i någon intresseorganisation. Då studien 
dock ändå riktar sig till intresseorganisationer som i Sverige är väldigt 
tongivande med sitt politiska påverkansarbete och tunga uppdrag, se ovan, kan 
man dra slutsatsen att deras inställning och åsikter kan påverka många av de 
personer som idag lever med intellektuell funktionsnedsättning men även för 
kommande generationer. 

Genomförande 
Studien har byggt på kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med de 
informanter som har kontaktats och valt att delta i studien. Informanterna har 
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valts ut genom processen som omnämns ovan för att sedan ha kontaktats via 
epost eller per telefon. För att se det missivbrev som skickades ut per epost, se 
bilaga nummer två. Vid kontakten med intresseorganisationerna framkom det 
inte explicit av meddelandet om det var riktat till en förtroendevald eller 
tjänsteman. Istället togs kontakten med den person som stod som kontaktperson 
för varje respektive organisation. För att undvika intervjueffekter så långt som 
möjligt har jag strävat efter att förlägga intervjun på eventuella kanslier, lokaler 
med stark anknytning till verksamheten samt i ett fåtal fall hemma hos 
informanterna men då på initiativ av informanterna själva. Med intervjueffekter 
avses det faktum att intervjusituationen kan bidra till att den som blir intervjuad 
förskönar eller ändrar sina svar beroende på vad de tror att intervjuaren vill höra 
(Bryman, 2001). I övrigt har intervjuerna skett på olika kanslin och arbetsplatser 
i Östergötland samt i Södermanland. Genom att låta informanterna själva 
bestämma plats och tid för intervjun möjliggör jag som intervjuare att 
informanterna behåller sin kontroll över intervjusituationen i högre utsträckning. 
Vid ett fall har en intervju hållits på Linköpings universitet då den 
verksamhetslokal som var avsedd för intervjun blev dubbelbokad av misstag. 
Intervjuerna varade ungefär mellan 30-90 minuter där själva intervjun, effektiv 
tid, tog upp den största andelen av tiden. Inspelningen av intervjun påbörjades 
först efter det att intervjupersonen läst igenom intervjuguiden på plats och 
därefter gett sitt godkännande till att samtalet spelats in varpå intervju påbörjats.   

Genom tvåstegsurvalet blev utfallet sju intervjuade personer varav fördelningen 
var en lokalt, en regionalt samt en centralt knuten tjänsteman samt en lokalt och 
tre regionalt knutna förtroendevalda. Av de åtta som tillfrågades, antingen via ett 
mail till den enskilda individen eller genom en gemensam funktionsbrevlåda, 
svarade sju att de var intresserade av att ställa upp. Även den åttonde tillfrågade 
svarade till slut med ett positivt besked men tyvärr för sent varpå jag tackade för 
visat intresse men konstaterade att det inte fanns något utrymme för fler 
intervjuer. Med etiketten “lokal” avses en lokal styrelse eller kansli vilket även 
gäller för övriga etiketter men med det utökad geografisk upptagnings- och 
verksamhetsområdet. Vad beträffande etiketten “förtroendevald” avses en 
person som är invald eller innehar ett åtagande som organisationens medlemmar 
inom det aktuella upptagnings- och verksamhetsområdet har gett den personen, 
vilket i regel är på ideell basis. Med etiketten “tjänsteman” avses en person som 
uppbär en lön som är kopplad till någon form av anställning med en placering på 
den aktuella organisationen med dess upptagnings- och verksamhetsområde.  

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Beträffande studiens reliabilitet finns det ingen direkt anledning att ingående 
problematisera detta begrepp då syftet med studien är att fånga in och kartlägga 
de åsikter och attityder som finns bland förtroendevalda och tjänstemän inom 
handikapprörelsens intresseorganisationer. Detta då syftet med detta 
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självständiga arbete inte är att återspegla den objektiv verkligheten utan de 
sociala konstruktioner som finns hos anspråksformulerarna i fråga rörande 
internet och onlinespel (Loseke, 2003; Spector & Kitsuse, 2001). Då studien 
bygger på ett kontextuellt konstruktionistiskt antagande finns det inget direkt 
värde för att argumentera för studiens reliabilitet utanför den valda populationen 
(Best, 1995). Syftet med studien är att söka utforska de åsikter som finns bland 
tjänstemän och förtroendevalda inom handikapprörelsens intresseorganisationer 
som berör internet och onlinespel. Ett mått på en hög grad av validitet vilar på 
det faktum att det material som uppkommit i samband med genomförandet av 
studien resulterat i att studiens frågeställningar har besvarats. Vissa frågor 
rörande onlinespel kan ur vissa synpunkter ha en lägre validitet till följd av att 
intervjupersonerna har blivit ombedda att redogöra för egna åsikter och 
reflektioner över företeelser och beteenden inom de själva har få eller ibland 
inga erfarenheter utav.  

Med hänsyn till forskningsfrågorna är det ändå relevant för studien att 
problematisera validiteten då avsaknaden av svar fortfarande är ett intressant 
svar ur ett konstruktionistiskt perspektiv. I korthet kan samma antagande 
användas som med reliabilitetsbegreppet, det vill säga att graden av validitet är 
knuten till den population som vars åsikter presenteras i denna studie. Viktigt är 
även att ha i åtanke att den externa validiteten är begränsad vilket kommer 
naturligt med att populationen är väldigt specifik och urskiljer sig från 
resterande samhället. Det resultat som kommer av studien går därför enbart att 
tillämpa på intresseorganisationernas värld och kontext vilken skiljer sig från 
den hos till exempel beslutsfattare (Smelser, 2012:258). Vidare är detta en 
kvalitativ studie vilket ställer andra krav och förutsättningar på materialet för att 
bedöma dess validitet. Onekligen har min egen närvaro och förförståelse 
påverkat intervjusituationen och därmed intervjupersonernas svar varpå det inte 
är fråga om någon absolut trovärdighet i materialets sanningshalt. Istället kan 
man med fördel använda begrepp som relativ trovärdighet där materialets 
validitet vilar sonika på hur trovärdigt och lättförståeligt undersöknings-
processen har presenterats utifrån mina egna erfarenheter och förkunskap (t.ex. 
Kvale & Brinkmann, 2014). Till sist är det viktigt att ha i åtanke att kvalitativa 
studier dras med svårigheter beträffande generaliserbarhet för hela populationen. 
Istället är avsikten med kvalitativa ansatser att skapa eller åtminstone återbilda 
ett sammanhang där kvaliteten på det teoretiska och metodologiska hantverket 
blir centralt för studiens generaliserbarhet (Bryman, 2001:270).  

Tillvägagångssätt vid analysarbetet 
För att göra intervjupersonernas åsikter rättvisa har jag valt att förenkla och 
redigera deras svar. Detta då det leder till att deras svar framställs i mer 
lättläsligt format, då människor kommunicerar på ett sätt i tal och ett annat 
genom det skrivna språket. Till exempel har en intervjuperson vid ett tillfälle 



29 
 

yttrat “Och detta är ju...alltså våran...för att du ska få en diagnos...för att våra 
medlemmar ska få en diagnos, så måste du ha...så har du tre saker du...finns med 
i det här så att stereotypa rörelser och så vidare va. De tre grejerna finns med 
här” vilket förenklades till “För att du ska få en diagnos måste du ha tre saker så 
att säga. Du ska ha svårt med kommunikation, social interaktion och ha 
stereotypa rörelser” för att göra det enklare för läsaren att följa resonemanget och 
för att intervjupersonens åsikter skall komma att hamna i centrum och inte det 
talade språkbruket som ser ut så här för de flesta i samtalssituationer. Inslag av 
tystnad är markerade med [....] i enlighet med den praxis som finns på 
avdelningen för socialt arbete vid Linköpings universitet. Detta är i enlighet med 
Plummers (2001) principer som presenteras på ett mycket pragmatiskt sätt i 
Spånberger-Weitz (2011). Spånberger-Weitz vägledande principer är också de 
som har varit vägledande vid denna transkribering och är följande, 1) att ge 
orden en stavning som gör intervjupersonen rättvisa i den skriftliga 
framställningen, 2) att låta transkriberingen härledas men inte alltid styras av 
samtalets uppbyggnad, 3) att utelämna oviktiga inslag som gutturala läten, 
tecken på aktivt lyssnande med mera så länge det inte utelämnar viktiga inslag i 
intervjusituationen samt 4) att redigera de partier där intervjupersonen och jag 
talar samtidigt så att våra inslag följer på varandra och visar påvisar ett 
artificiellt samtalsflöde som annars är svårt att återskapa i text (Spånberger-
Weitz, 2011:70). 

Det empiriska materialet har tematiserats utifrån de framträdande teman som 
återfunnits i det kvalitativa materialet. Vad beträffande tematiseringen bör man 
som läsare skilja på överordnade teman och underteman. Då studien från början 
är konstruerad utifrån två överordnade teman, det vill säga internet och 
onlinespel var dessa överordnade teman ytterst framträdande i det empiriska 
materialet. Detta till följd av att intervjuguiden var konstruerad utifrån att ett par 
frågeställningar med direkt anknytning till dessa skulle besvaras med hjälp utav 
genomförandet av intervjuerna. Det finns ett samband mellan intervjuer som 
sker under mer avslappnade former och spontana svar från intervjupersonen 
samt motsatsen; det vill säga strukturerade intervjuer och ett mer eller mindre 
kvantitativt kvalitativt material (Kvale & Brinkmann, 2014:172). Detta kan även 
kopplas till valet av metod då syftet ligger nära ett explorativt förhållningssätt 
varpå en mer öppen intervjuguide har varit värdefull för besvarandet av de valda 
frågeställningarna. Vidare har alltså de överordnade temana varit konstruerade 
redan innan det att den första intervjusituationen har ägt rum medan de 
underordnande temana, det vill säga det som uppkommit i samband med 
intervjusituationerna, har konstruerats dels i samband med den sociala 
interaktionen mellan mig som forskare och intervjupersonerna samt under 
analysarbetet. För att identifiera dessa underordnade teman har menings-
koncentrering använts för att identifiera essensen i det kvalitativa material som 
uppkommit i samband med genomförandet av studien. Med detta avses 
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processen att använda uttalanden från intervjupersoner och dels förkorta dessa 
till övergripande rubriker men även i detta fall förenkla dessa för att underlätta 
för läsning (Kvale & Brinkmann, 2014:246). Detta leder till att den stora 
mängden kvalitativt material blir överskådligt och därmed föremål för vidare 
analys utifrån det valda teoretiska ramverket. 

Etiska överväganden 
Som intervjuperson åtnjuter man en stor mängd rättigheter men i princip inga 
skyldigheter för att värna om den enskildes integritet och självbestämmande. 
Intervjupersonerna har fått möjligheten att få ta del av syftet med intervjun samt 
deras rättigheter innan det att den fysiska intervjusituationen har ägt rum. De har 
fått möjligheten att återigen läsa igenom sina rättigheter i lugn och ro samt att 
ställa frågor innan det att intervjun påbörjats. Innan intervjun påbörjats har jag 
bett om deras lov för att spela in intervjun vilket intervjupersonerna i samtliga 
fall har gett sitt samtycke till. Innan intervjusituationen har intervjupersonerna 
fått möjligheten att läsa igenom intervjuguiden. Detta för att vidare värna om 
deras rättigheter rörande informerat samtycke. Denna procedur har använts för 
att intervjupersonerna skall uppleva en sådan hög grad av självbestämmande och 
egenkontroll som möjligt under hela intervjusituationen. Genom att ge 
intervjupersonerna flera möjligheter att tacka nej till att genomföra intervjun 
eller avbryta en pågående intervju kan utföraren av studien värna om de 
personer som kan ha svårt för att säga ifrån till en auktoritär figur som en 
intervjuare kan utgöra.  

För att kunna säkerställa intervjupersonernas anonymitet i det självständiga 
arbetet har ingen information presenterats vilken kan bidra till att identiteten på 
en enskild intervjuperson kan fastställas. För att skapa ett mer läsvänligt språk 
har dock det transkriberade materialet omskrivits för att göra intervjupersonerna 
rättvisa och för att göra det enklare för läsaren att hantera materialet. Då syftet 
med detta självständiga arbete har kretsat runt vad personer i egenskap av sitt 
ämbete står i olika frågor har risken för privata intrång varit minimal. Under 
intervjusituationerna har dock enskilda inslag förekommit där känsliga teman 
har behandlats och samtalet har tagit en något mer personlig karaktär. 
Människorna som arbetar med dessa frågor, både som tjänstemän och som 
förtroendevalda, har i regel en stark koppling till människorna vars intressen de 
företräder. I denna studie finns det exempel på hur intervjupersonerna varit 
personer som själva är anhöriga till personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar och intervjupersoner som själva har någon form av 
intellektuell funktionsnedsättning. Detta har i min mening dock inte bidragit till 
några direkta problem eller intressekonflikter för intervjupersonerna då de själva 
har återkopplat på det ursprungliga utskickat och visat intresse för att delta. 
Viktigt att poängtera är även att de har kontaktats i egenskap av 
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verksamhetsföreträdare och inte brukare. Samtliga intervjupersoner har uppvisat 
en hög grad av professionalism och saklighet inför de områden som diskuterats. 

Stor hänsyn har tagits till de forskningsetiska kodexarna som tagits fram av 
Vetenskapsrådet vilka har genomsyrat hela genomförandet av den aktuella 
studien. Dessa två kodexar är individskyddskravet samt forskningskravet 
(Gustafsson, Hermerén & Pettersson, 2011:18). Medan individskyddskravet 
syftar till att skydda den medverkande individen från såväl psykisk, social och 
fysisk skada, syftar forskningskravet till att den genomförda forskningen skall 
bidra till att förbättra samhället i något avseende. Utmaningen ligger här i att 
väga de två kraven mot varandra och vid eventuella motsättningar välja den linje 
vars konsekvens leder till det bästa utfallet. De etiska riktlinjerna bygger till stor 
del på konsekvensetiska tankegångar där forskningsprojekt alltid skall sträva 
efter att åsamka så lite skada som möjligt men med hänsyn till vägningen av det 
vetenskapliga bidraget som förväntas komma som ett resultat av studien (Ibid, 
2011:31). Detta är centralt inom konsekvensetiken där det bästa utfallet är det 
bästa för samtliga inblandade parter. Vid eventuella skiljaktigheter skall det 
alternativ som leder till bästa möjliga utfall för så många som möjligt ha 
företräde (Sandman & Kjellström, 2013). Vidare skall också nämnas att dessa 
etiska riktlinjer främst är skrivna för etablerade forskare och forskningsinstitut 
och i alla avseenden inte kan tillämpas på studentarbete på grundläggande och 
avancerad nivå. Likväl kan dessa riktlinjer i hög utsträckning tillämpas vilket 
har varit fallet vid till exempel designen av intervjuguiden, urval samt det mer 
eller mindre löpande informerat samtycket. 

Beträffande behandlingsprocessen av resultatet har intervjupersonernas svar inte 
kunnat kopplas till de enskilda individerna. Materialet har analyserats utifrån 
övergripande teman som formulerats enligt frågeställningarna samt de 
underteman som framträtt under analysarbetet. Under processen har materialet 
kodats utifrån vilken intervju i kronologisk ordning varpå ingen vikt har lagts 
huruvida det är en tjänsteman eller förtroendevald samt om det har varit på en 
geografiskt lokalt avgränsat verksamhetsområde eller ett större avgränsat 
verksamhetsområde. Detta för att värna om individskyddskravet som i det här 
fallet syftar till att skydda de enskilda individerna från någon form av skada 
(Gustafsson, Hermerén & Pettersson, 2011).  
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Resultatredovisning och analys 
Internet 
De totalt sju (n=7) intervjupersonerna representerar alltså tre olika 
intresseorganisationer genom sina mandat som tjänstemän eller förtroendevalda. 
Intervjupersonerna har innehaft sin position i genomsnitt 3,8 år med en 
standardavvikelse på 2,6 år. I ljuset av vad intervjupersonerna själva har uppgett 
har de tillsammans totalt 95 års erfarenhet av olika grader av engagemang inom 
dessa intresseorganisationer. Samtliga sju intervjupersoner uppges använda sig 
utav internet inom ramen för deras tjänst eller förtroendeuppdrag. Det stora 
användningsområdet för dessa personer är framför allt informationssökning 
(n=5) samt kommunikation (n=7). Facebook är ett verktyg som används av 
samtliga organisationer i någon utsträckning för både intern, det vill säga till och 
mellan medlemmar, och extern kommunikation, det vill säga till allmänhet, 
beslutsfattare och presumtiva medlemmar. Ett återkommande dilemma är att 
internet i så hög utsträckning är integrerat i det vardagliga livet att många 
aktiviteter inte uppmärksammas i intervjusituationer, mer än de som först 
kommer på tals. En observationsstudie skulle eventuellt kunna identifiera fler 
aktiviteter som kan härröras till internetanvändningen bland förtroendevalda och 
tjänstemän under samma förutsättningar som denna studie. 

Beträffande inställningen till internet och onlinespel förekom det olika synsätt 
mellan intervjupersonerna. Först kommer en redovisning av hur intervju-
personerna resonerade kring internet följt av vad intervjupersonernas omtalat 
som möjligheter respektive hinder för deras medlemmar och deras 
internetanvändning. Medan vissa kunde vara oerhört positiva till internet och 
hur det kan komma att påverka deras medlemmar kunde andra inta en mer 
restriktiv eller mer direkt negativ inställning till utvecklingen rörande internet. 
Nedan följer några exempel på positiva aspekter som förekommer som 
framträdande teman i flera intervjuer. 

Nä. Inga hinder utan de ska ju få veta den kunskap eller information som de själva vill. 
Så det är inget negativt, utan det är bara positivt att det är så många som kan få ut den. 

Intervjuperson 1 

De yngre är ju uppväxta med internet och en grej som jag upplever är att internet och 
spel har en väldigt stor del att yngre med neuropsykiatriska diagnoser är väldigt 
duktiga på engelska. Jag kan inte se någon annan möjlighet än att det är där de har lärt  
sig det. 

Intervjuperson 3 

Det är svårt att träffa människor när du har autism och Asperger, framför att ta nya 
kontakter. Men på nätet kan du göra det för där är det bara ettor och nollor; ingenting 
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som stör dig. [....] För det är många som säger ‘ja men jag har inga kompisar’ men sen 
har man 4-5 kompisar på nätet. 

Intervjuperson 4 

Utöver goda förutsättningar för den sociala utvecklingen finns det enligt 
intervjupersonerna även möjligheter med internet vad beträffande utveckling på 
andra områden, så som språk och information. För personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar är det inte helt ovanligt för en person att ha en ganska 
mångfasetterad sjukdomsbild. Det är sällsynt att en person enbart uppvisar 
tydliga symtom för Aspergers syndrom utan att även uppvisa några autistiska 
drag vilket är en av huvudanledningarna till varför Asperger syndrom enligt 
DSM har gått från att ha varit ett eget syndrom till att idag vara en del av det 
massiva autismspektrumet. Fördelen med den tidigare definitionen var att 
personer kunde identifiera sig med en särskild sjukdomsbild vilket kunde visa 
sig vara en stor nackdel till följd av de neuropsykiatriska sjukdomarnas stora 
variationer och även dess risk för stigma (Shorter, 2013). Ett framträdande 
inslag i sjukdomsbilderna som dock återkommer bland intervjupersonerna är att 
deras medlemmar har problem med mellanmänsklig kommunikation. 

För att du ska få en diagnos måste du ha tre saker så att säga. Du ska ha svårt med  
kommunikation, social interaktion och ha stereotypa rörelser.  

Intervjuperson 4 

Ett här återkommande tema blir att internet underlättar för de personer som har 
specialintressen som tar upp väldigt mycket av deras tid. Internet blir då en 
enorm informationskälla som dessutom är tillgänglig för dem under dygnets alla 
timmar. Under intervjuerna har det kommit upp flera exempel på personer som 
förkovrat sig i allt från datavetenskap till kunskap om olika läkemedel och 
diagnoser med hjälp utav internet. Både tjänstemännen och de förtroendevalda 
talar om internet som en generationsfråga där de äldre medlemmarna verkar har 
svårare att ta till sig av den nya tekniken tillsammans med de personer som av 
principiella eller sjukdomsrelaterade skäl inte vill eller kan hantera datorer. 
Istället blir internet en plattform för de yngre medlemmarna som verkar ha 
mindre problem med att ta till sig av den nya tekniken och de fördelar som 
omnämns ovan. Att träffa andra personer med liknande intressen och även 
ibland personer med liknande problematik som en själv ses som en stor fördel 
med internet. Att internet även möjliggör kommunikation utan att den enskilde 
blir tvungen att bemästra sociala regler som kroppsspråk, ögonkontakt och så 
vidare bidrar ytterligare till dess popularitet bland vissa grupper. När man är 
uppkopplad mot internet kan man träffa andra människor på mer lika villkor än 
ute i det verkliga samhället. Detta leder till att det finns unga med intellektuella 
funktionsnedsättningar som ser internet som ett väldigt viktigt verktyg och 
användbart verktyg när det kommer till att kommunicera med andra enligt de 
förtroendevalda och tjänstemän som intervjuats i denna studie. 
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Intervjupersonerna påtalar att internet är en förhållandevis ny plattform och 
sociala arena som erbjuder en hel del fördelar men samtidigt också bidrar med 
nya problem för deras medlemmar. Till exempel omnämns sociala medier som 
ett återkommande problem när det kommer till informationsspridning. Ett par av 
intervjupersonerna menar att det är lätt att skriva av sig på internet. Samma sak 
gäller när det kommer till att sprida bilder och videoklipp vilket kan göras med 
ett enda knapptryck på en smarttelefon. Detta leder till att personer som inte har 
någon uppfattning om hur lätt det är att sprida information som gjorts tillgänglig 
på internet riskerar att utelämna väldigt privata angelägenheter som för alltid 
kommer att finnas tillgängligt på internet. Den trygghet som vissa upplever 
framför datorskärmen kan även utnyttjas av främlingar som vill dessa unga och 
ofta naiva personer illa. En av intervjupersonerna beskrev sitt arbete med 
framför allt unga kvinnor som blivit utsatta för sexuella trakasserier, utpressning 
och i vissa fall ren prostitution.  

Men nackdelen är just det här om man skriver för mycket, kommenterar för mycket 
eller lägger ut vulgära bilder så kan man själv bli skadad och ledsen.  

Intervjuperson 6 

[....] vi har ju inget bra skyddsnät för personer med utvecklingsstörning idag [....] och 
vi vet ju ändå att de ökar inom kriminalitet och inom prostitution men vi vill inte 
riktigt prata om det. Framför allt är det lindrigt utvecklingsstörda tjejer som ramlar in i  
prostitution och utnyttjandet är ganska vanligt idag.  

Intervjuperson 7 

Även under intervjuerna där området “internet” har behandlats har 
intervjupersonerna själva omnämnt onlinespel, framför allt som en nackdel med 
internet. Framför allt i samband med att de unga blir sittande hemma och 
isolerar sig från omvärlden genom att hela tiden vara uppkopplad mot nätet. En 
annan aspekt som nämndes av två intervjupersoner är hur internet kan bidra till 
att medlemmarna som sitter hemma med sina datorer till följd av att de känner 
en osäkerhet över att hamna i sociala situationer i det verkliga livet varpå livet 
online lockar desto mer. Där finner de en trygg och återkommande struktur med 
bekanta och återkommande personer, aktiviteter och upplevelser. 

Det är ju de som fastnar i spelandet. De vänder oftast på dygnet och är liksom svåra att 
få med på banan igen, för det ställs ju krav idag på de yngre att de ska minsann visa 
om de kan jobba eller inte. De har det tufft och tyvärr är det ju så att de som kallas för  
‘hemmasittare’, de har föräldrar som har gett upp.  

Intervjuperson 3 

Jag träffar inte dem men jag vet att det finns de som sitter hela dagarna framför 
datorerna. [....] och det har väl inte bara med datorerna att göra, utan om man känner 
sig osäker och så, då blir det att man sitter och inte gärna går ut. [....] Det samverkar 
väl med handikappet, att man har svårt med det sociala.  
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Intervjuperson 2 

Då det varit en stor variation beträffande vad de intervjuade tjänstemännen och 
förtroendevalda har omtalat som hinder har det varit svårt att identifiera 
underliggande teman mer än att det går att konstatera att det råder en stor 
variation bland inställningen hos intervjupersonerna. De övergripande teman 
framkommer dock i samtalen där internet förknippas med både hinder och 
möjligheter för deras medlemmar. Medan de råder en viss konsensus bland de 
intervjuade rörande de positiva aspekterna, där bland annat tillgången till 
information ses som en stor möjlighet för de olika organisationernas 
medlemmar, är det desto svårare att precisera vad som kan uppfattas som hinder 
för unga med intellektuella funktionsnedsättningar och deras internetvanor. 
Dock skall det inte förringas att det har kommit upp ett flertal problemområden 
som alla kan utvecklas ytterligare vid senare studier. Med detta avses 
underliggande teman där det råder mer eller mindre konsensus bland de 
intervjuade. De identifierade underliggande teman som diskuteras är dock 
nämna utav flera enskilda intervjupersoner. Utöver de ovan nämnda hindren har 
även tillgänglighetsaspekten nämnts som problematisk för de yngre. Med detta 
avses hemsidor, ofta myndigheters egna officiella hemsidor, som allt mer idag 
används som primära kontaktytor som dessvärre inte är tillgängliga i den 
bemärkelsen att personer med olika former av utvecklingsstörning eller 
neuropsykiatriska sjukdomar alltid förstår hur man hittar relevant information på 
dessa sidor eller hur man gör för att navigera på dessa. 

När den (hemsidan, egen anm.) är svårläst begriper man bara något ord, alltså någon  
liten mening och sedan hänger man upp sig på något ord. Bara det kan ju förstöra hela  
bilden av hur man uppfattar hemsidan.  

Intervjuperson 1 

En av intervjupersonerna adresserade även den återkommande frågan rörande 
“hemmasittare”, det vill säga personer som sitter hemma, i regel framför en 
dator, istället för att vara ute och röra sig i samhället. Hen lade inte skulden på 
internet per se utan på den problematik som personerna har, det vill säga att 
internet om något underlättar för vissa personer att slippa ta fysisk kontakt med 
andra människor vilket kan vara både förenat med stark ångest samt oro. 
Internet gör att dessa personer inte behöver konfronteras med svåra utmaningar 
men genom en lösning som på sikt kan leda till att de isoleras från omvärlden 
och resten av samhället. 

Jag ska väl inte påstå att det liksom är internet som är felet utan det är snarare deras  
personlighet. Det gör ju till sist att de inte kommer ut eftersom de kan ju sitta och 
skjuta upp det här med att ta kontakt. De kanske sitter och chattar lite och sen har hela 
dagen gått och så kommer de inte ut.  

Intervjuperson 2 
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Sammanfattningsvis talar intervjupersonerna om internet som en källa till både 
nya möjligheter och hinder för de unga människorna med intellektuella 
funktionsnedsättningar. Det ökar graden av delaktighet i samhället då de får 
åtkomst till stora sociala plattformar samtidigt som de får ta del av den enorma 
mängden information och kunskap som finns på internet. Samtidigt som internet 
ger dessa unga en möjlighet att kommunicera, lära sig nya saker och till viss del 
självförverkliga sig själva finns det även baksidor med deras internetvanor. Dels 
riskerar de att fastna i ett asocialt beteende till följd av att de anser att deras 
sociala liv över internet är överlägset det i verkliga världen och dels för att de 
inte är införstådda i de risker som alltid förekommer i samband med att man är 
uppkopplad mot internet. Den reella risken är alltså att personer som använder 
sig utav internet kan tappa sociala kontakter i den verkliga världen. Viktigt att 
poängtera här är att intervjupersonerna inte gör någon distinktion här huruvida 
detta är någon icke önskvärt bland deras medlemmar utan där det antas att detta 
är något negativt.  

För att sammanfatta avsnittet med det övergripande temat ”internet” vill jag 
använda ett citat från en av intervjupersonerna nedan som var ett svar på frågan 
om hen såg några möjligheter med att deras medlemmar använder sig utav 
internet. 

Ja, absolut. Både möjligheter och fara men möjligheterna är väl det största egentligen. 
Dels är det ju överhuvudtaget det här med att ha kontakt och att se att det finns saker 
utanför den egna lilla gruppbostaden eller det egna hemmet. Det skapar ändå sociala 
kontakter vilket det också är en fara, men det är det ju för oss alla. [....] Men med rätt 
kunskap tror jag att det istället kan öppna upp ofantliga möjligheter framåt. 

 Intervjuperson 7 

Onlinespel 
Sett till antalet framträdande underliggande teman och hur många av 
intervjupersonerna som exemplifierar hinder respektive möjligheter med 
onlinespel är det just hinder som är något mer framträdande när intervju-
personernas ombads svara på om de ser några hinder med att deras medlemmar 
spelar onlinespel. Dock var det även inte ovanligt att det fanns både en fram- 
och baksida med spelvanorna där det sällan var enbart nackdelar som lyftes 
fram. Spelberoendet var närvarande vid samtliga intervjuer samtidigt som 
fördelar som intellektuell stimulering, möjligheter till sociala kontakter och 
utveckling av olika färdigheter nämndes som positiva aspekter associerade till 
onlinespelandet. 

Bland de positiva aspekterna, det vill säga möjligheterna med att 
intresseorganisationernas medlemmar som intervjupersonerna företrädde, med 
onlinespelandet var den sociala aspekten i särklass det mest framträdande temat 
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då det togs upp av samtliga intervjupersoner, både med nya och gamla 
bekantskaper, både med och utan liknande funktionsnedsättningar. Detta 
tillsammans med den stimulering och identitetsskapande som onlinespel kan 
bidra med var de återkommande centrala teman som återfinns i materialet. 

[....] Som sagt skulle det ju också kunna vara så att det sammansvetsar till exempel en 
Asperger-grupp om de spelar tillsammans. Det kan jag tänka mig.  

Intervjuperson 2 

Man kan ju nå vänner också, eller lära känna lite ytliga Facebook-vänner via att man 
börjar spela spel, och så kanske man börjar prata mer då.  

Intervjuperson 6 

Jag vet att en del faktiskt kan ta nästa steg när de spelar online. De personer som man 
har blivit trygg med i spelet och att man fysiskt träffas och umgås. Det tycker jag gör 
nytta.  

Intervjuperson 3 

En annan positiv aspekt som omnämns av intervjupersonerna är att onlinespelen 
och även spel rent generellt kan bidra till deras medlemmar utveckling 
beträffande olika färdigheter men även när det kommer till identitetsskapande 
och självkänsla. Bland annat talar intervjupersonerna om att spelen kan bidra till 
att utveckla deras medlemmars såväl språkliga som problemlösande färdigheter. 
Utöver det ses det även som positivt att personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar har möjligheten att genom spel kunna få vara med om ett 
självförverkligande som de sällan får uppleva i det verkliga livet där deras liv är 
desto mer inrutade och kontrollerade än det hos gemene man. Som exempel ger 
en av intervjupersonerna de begränsade förutsättningar som ges en person med 
en utvecklingsstörning som efter avslutade studier på gymnasienivå ibland inte 
har några andra alternativ än att varje dag gå till den kommunalt tilldelade 
dagliga verksamheten. Vid ett flertal tillfällen används begrepp som beroende 
och spelberoende i samband med andra begrepp som kan härledas till 
verklighetsflykt, eller escapism som det också ibland kallas (Calleja, 2010), där 
deras medlemmar sägs använda spelen för att fly undan vardagen av olika 
orsaker. För en sådan person kan onlinespel och även andra former av spel vara 
en verklighetsflykt på både gott och ont som låter hen få åstadkomma vad som 
kan kännas som storheter. 

[....] Man får inte vara med och välja och det här är kanske det enda de känner att de 
har frihet i att få välja, för många är det ju det. Alltså, jag väljer ändå vad jag vill 
spela. Du kan inte lägga dig i vad jag gör på nätet. [....] Det är ändå ingen som lyssnar 
på mig, jag vet att jag borde ha rätt till det här men får ändå inget göra. Men det här är 
en värld där de själva styr och det tror jag är sanningen i det här. Det här är ändå något 
jag har makt över.  

Intervjuperson 7 
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Att det är kul, att man kan koppla av, att man kan komma bort från verkligheten och 
allting. [....] Men ibland så sitter man fast i någon bubbla. Man måste komma ut ur den 
där spelvärlden också och göra något annat.  

Intervjuperson 1 

Alltså, det är ju ofta man hör när de sitter och spelar sina spel, [....] så hör man hur de  
bara ‘JAAA!!!’, ropar av glädjetjut i soffan. [....] Men just den här känslan av… det är  
många utvecklingsstörda idag som aldrig har fått känt. Vi låter dem inte kämpa. Vi tar  
hand om dem på fel sätt, ‘sätt dig ner och ta det lugnt!’. [....] Jag tycker att de här 
online- spelarna vi pratar om är ett stort bevis på att vi måste förstå att det finns 
mycket kapacitet här som vi kanske måste använda till något annat för att de ska få 
kickarna. För det här handlar ju om att få sina kickar. [....] ‘En gång till’. Man kan sitta 
en hel natt för att klara av en ytterligare bana. [....] Där har vi ju tappat. Då tänker jag 
tanken att habiliteringen borde lära sig något av det här, och vi andra med. 

 Intervjuperson 7 

Ett av de mest framträdande teman som identifierats bland intervjupersonernas 
svar är det om spelberoende som omnämnts vid samtliga sju genomförda 
intervjuer. Spelberoendet ses som problematiskt av samtliga intervjupersoner 
och ges ett visst djup genom att intervjupersonerna själva inte själva uppges ha 
något åtgärdsförslag på detta samtidigt som de onekligen är i olika grad 
införstådda i problematiken och tycks följa utvecklingen. Den mest 
problematiska aspekten i detta är de abstrakta begreppen tid och pengar.  

Tid och pengar är ju svårt att ha en uppfattning om. Det gör att många också vänder på 
dygnet idag och sitter och spelar. De är vakna på natten och sover på dagen. De 
kommer helt ur rytmerna och kan därför inte sköta sina arbeten och det får ju följder. 
Blir man avmed ditt arbete blir du också av med lägenheten.  

Intervjuperson 7 

Tid är ett väldigt svårt begrepp att ta till sig för personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar enligt intervjupersonerna som framför att detta är en av 
de mest problematiska aspekterna med spelandet. Detta medför att personerna 
som spelar ibland vänder på dygnet och även försummar viktiga åtaganden som 
äger rum dagtid. Det är svårt för dessa personer att förstå när det är bäst att sluta 
spela. 

De vänder oftast på dygnet och är svåra att få med på banan igen. Det ställs ju krav 
idag på de yngre att du ska minsann visa om du kan jobba eller inte. De har en tuff 
värld och tyvärr är det ju så att de här som kallas hemmasittare, de har ju oftast 
föräldrar som har givit upp. De låter det vara på något sätt.  

Intervjuperson 3 

Om man öppnar upp (Facebook, egen anm.) är det ju många som är vakna nattetid och  
spelar eller chattar. Då söker man ju sig till andra och det är väl bra. Det är bättre än 
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att man sitter och glor in i väggen eller känner sig ensam. Det är ett sätt att umgås på 
fast på ett annat sätt.  

Intervjuperson 6 

Jag tror att de är en stor problematik. Just det här att man inte förstår konsekvenserna 
av vad som händer och det farliga blir ju då om man vunnit något. Man får ju den här  
‘klappen på axeln’ för att fortsätta. Det handlar om att bli motiverad. [....] Man vill 
bara fortsätta.  

Intervjuperson 7 

[....] det är någonting som är en stor glädje för många, men där man också har svårt att  
begränsa sig och ännu svårare är det för många andra så att säga, just för att man har 
svårt att avsluta. Det ligger lite grand i funktionsnedsättningen, att man har svårt med  
tidsuppfattningen från början så att säga.  

Intervjuperson 5 

Den ekonomiska aspekten kan härledas till spelberoende men användes även i 
sitt eget sammanhang genom att bara ha möjligheten att genomföra köp i 
onlinespelet. Detta kan anses vara en av de största riskerna och hindren för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning, både unga och äldre enligt de 
intervjuade. Dels för att internet, och då särskilt onlinespelen, möjliggör 
spelande med insatser av olika slag på ett ytterst tillgängligt och enkelt sätt som 
helt enkelt inte är anpassat för personer med begränsningar när det kommer till 
att fatta snabba men ändå välgrundade beslut. Dels kom frågan om hasardspel 
online upp ett flertal gånger under intervjuerna men även den trend med 
mikrotransaktioner som tycks ta spelvärlden med storm. Med mikro-
transaktioner avses små transaktioner som är inbyggda i spelen för att underlätta 
för spelaren genom att göra spelet enklare. Detta kan ske genom att minska 
eventuella väntetider i vissa spel till smarttelefoner eller Facebook men kan även 
finnas bland TV- och datorspel där mikrotransaktionerna gör att spelaren 
snabbare kan få tag på bättre utrustning, snygga kläder, mer resurser i spelet 
med mera.   

Det är som jag sa, att de apparna som kostar och sen kostar om man ska köpa inuti 
appen. Det är där det som är största boven. [....] Om man inte kan ta ansvar för sin 
egen ekonomi, då köper man bara för att det är så lätt att trycka på en knapp. 

 Intervjuperson 1 

[....] Precis det här att de inte binder upp sig för saker och att det går på en massa 
pengar. [....] men det är ju jättelätt om de bor själva att det bara ramlar på om man 
trycker, och att man måste köpa någonting ytterligare för att ta sig vidare till nästa 
bana.  

Intervjuperson 7 
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Det finns ju säkert spelberoende av tvångskaraktär, alltså att man inte kan låta bli att  
spela och man försummar sina vänner och så vidare. Det är en stor risk men när det  
dessutom handlar om pengar och ofta kanske en person som inte har så mycket pengar  
[....] då blir det dubbelt för honom.  

Intervjuperson 2 

I och med att jag har kontakt med gode män så vet jag att det inte är speciellt ovanligt  
att man hamnar i onlinespel och beställningar. [....] Det är skillnad att se pengarna 
framför sig där man kan hålla dem i handen. Men när de inte finns där har de inte 
heller något värde.  

Intervjuperson 7 

En annan möjlighet om än ett ytterst litet sådant, är att det verkar finnas en viss 
tilltro till onlinespelen och spel överlag inom den offentliga sektorn. Ett fåtal av 
de intervjuade tjänstemännen och förtroendevalda tror sig se en lysande framtid 
för onlinespelen och dess påverkan på sina medlemmar. Bland annat för att de 
engagerar dessa på ett sätt som inte tycks kunna ersättas av något annat 
alternativ. Trots att intervjupersonerna överlag i regel saknar egna personliga 
erfarenheter av onlinespel är de tämligen positiva till vad som kan åstadkommas 
med hjälp utav dessa i framtiden. Ett riktigt intressant exempel gavs av en utav 
intervjupersonerna som talade varmt om ett initiativ i västra Sverige där 
kommunen sedan en tid tillbaka arbetar öppet med datorspel som metod och 
verktyg på ett av kommunens korttidsboenden. Arbetet har fått mycket 
uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt och fanns med i en artikel i 
tidskriften Ögonblick som ges ut av Autism- och Aspergerförbundet fyra gånger 
varje år. Framgången med detta har lett till andra initiativ som nu startas upp 
inom det närmaste geografiska området men som väcker ännu mer intresse från 
både nära och längre håll.  

[....] Där har man tagit fasta på det här intresset för spel och att många sitter ensamma 
och spelar. Då har man gjort en fritidsverksamhet, alltså som en LSS-insats. En LSS-
insats där man samlas och spelar och då finns det en struktur. [....] Det här är personer 
som gillar spel och det leds av en ‘gamer’ (spelintresserad person, egen anm.) som kan 
mycket om spel men där det också finns inslag vid varje träff där de också tittar på 
något bräd- spel. Man försöker vidga. Man träffas tillsammans och då får möjlighet att 
vara lite sociala med varandra kring spelandet och att man vidgar spelbegreppet. Så 
man har tagit fasta på det här och vill göra något bra av det.  

Intervjuperson 5 

Bifynd 
Då detta kapitel främst behandlat framträdande teman som återfunnits i det 
insamlade materialet har det inte funnits någon plats att behandla intressanta 
bifynd eller sidospår. Detta på grund av att dessa fynd till exempel inte har 
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omnämnts i tillräcklig omfattning av intervjupersonerna för att betecknas som 
ett framträdande tema eller på grund av att de inte haft någon direkt anknytning 
till de formulerade frågeställningarna för denna studie. För att ändå belysa dessa 
har jag valt att bilägga detta underkapitel med dem bifynd som jag anser ha 
störst betydelse för problemområdet. 

En fråga som återkommer hos ungefär hälften av intervjupersonerna är det 
kontroversiella kring onlinespel och vem som egentligen bär ansvaret 
beträffande dessa och deras konsekvenser. Inom detta ryms även frågan om 
förhållningssätt gentemot internet och intresseorganisationernas roll. Bland 
annat förekom det att en intervjuperson ansåg att ansvaret vilade på utvecklarna 
och att det var problematiskt för dem och deras intresseorganisation att kunna 
påverka dessa för att underlätta för sina medlemmar medan en annan ansåg att 
ansvaret vilade hos det offentliga, den enskilde eller hos den närmaste familjen. 
I korthet kan det konstateras att det råder en utbredd meningsskiljaktighet om 
var ansvaret för internetfrågor såväl som för onlinespel vilar inom 
välfärdssamhället gentemot personer med olika former av funktions-
nedsättningar enligt intervjupersonerna.  

Men det finns ju för 949 kronor och hur många vet om att det är mycket pengar, att det 
är tusen kronor som det handlar om? Det är det jag menar, att det ska vara någon 
spärr! [....] Så det ska vara mycket svårare. [....] Men var finns dem? Utvecklarna? [....] 
Ja, de kan finnas var som helst.  

Intervjuperson 1 

[....] Ja, alla individer har ju ett eget ansvar. Men man ska ju också ha klart för sig att 
just för att man har diagnoser och funktionshinder så kan det också vara svårt att ta 
fullt ansvar. [....] Men jag som själv är förälder, nu har jag inget barn som har det här  
problemet och håller på med det här, men även fast ett barn fyller 18 år måste du ju 
ändå fortsätta och förstå att du är ett stöd. [....] Man kan ju ha en relation med någon 
som har en diagnos och som kommer in i en riskzon. Då måste man ju kanske klara av 
att påtala det. För man lever ju så nära i relationen, och de känner ju en bäst och man 
vet kanske hur man ska lägga fram det.  

Intervjuperson 6 

[....] För det är också en generationsfråga. Det är fortfarande många inom 
habiliteringen tar fram de gamla hjälpmedlen när de ska ge stödhjälpmedel för att de 
som jobbar där inte kan den nya tekniken. [....] Alltså, bara en iPhone, det anser jag, är 
det bästa hjälpmedlet de kan ha och som inte skiljer sig från övriga befolkningen. Hitta 
det som vi har allihop! [....] Eller paddan! Sätta upp en liten bilderbok med 
pictogrambilder, det är ju fånigt tycker jag om man är 30 år!  

Intervjuperson 7 

Det kan dock tilläggas att samtliga intresseorganisationer idag arbetar i olika 
utsträckning med just nätfrågor gentemot deras medlemmar. Det finns därmed 
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underlag för att tro att denna ansvarsfråga kan komma att bli aktuell inom kort 
och till sist kanske även få ett svar. Värt att notera här är dock att ansvarsfrågan 
är synnerligen diffus och är avgränsad till studiens problemområde och 
population vilket resulterar i att begreppet här är begränsat till intervju-
personernas egna associationer till just onlinespel och internet och dess 
möjligheter och hinder gentemot deras respektive intresseorganisations 
medlemmar. 
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Diskussion 
Denna studie syftar alltså att söka utforska åsikterna kring möjligheter och 
hinder som internet och onlinespel kan ha för medlemmarna hos 
intervjupersonernas intresseorganisationer. Resultatet har inte varit entydigt men 
jag anser fortfarande att det finns tillräckligt mycket empiriskt underlag för att 
kunna genomföra en diskussion rörande resultatet med hänsyn till att urvalet är 
förhållandevis representativt för en samling intresseorganisationer inom den 
svenska handikapprörelsen som organiserar personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar. Samma slutsats kan dras då studien håller en 
tillfredställande nivå av validitet vilket leder till att syftet för denna studie kan 
uppfyllas. För att begränsa längden på detta avsnitt kommer diskussionen främst 
att beröra de valda frågeställningarna inom ramen för det antagna teoretiska 
ramverket samt kopplingar till tidigare forskning. Det teoretiska ramverket är 
begränsat till socialkonstruktivismen som det presenterats av Loseke (2003) och 
Spector och Kitsuse (2001) för att kunna återge ett visst djup till diskussionen 
och inte fastna i kopplingen mellan resultatet och enskilda begrepp. 

Internet 
Intervjupersonerna använder regelbundet och i hög utsträckning sig utav internet 
inom ramen för sin tjänst. De strävar dessutom efter att söka använda sig mer 
utav internet inom ramen för deras respektive verksamhet när det kommer till 
verksamhet och information som är riktad till sina medlemmar. Generellt är de 
positiva till internet och dess möjligheter som det kan erbjuda deras medlemmar 
samtidigt som de uppvisar en inte helt odelad entusiasm. De talar om internet 
som en möjlighet för deras medlemmar då det tar bort det värsta vad beträffande 
den fysiska kommunikationen mellan människor. Med detta påstående som lyfts 
fram av ett stort antal intervjupersoner avses den problematik som många 
personer med intellektuella funktionsnedsättningar lider av när det kommer till 
aspekter inom interpersonell kommunikation, som till exempel kroppsspråk, 
talspråk med flera som tar en helt annan form när denna kommunikation istället 
sker över internet. Framför allt personer med neuropsykiatriska svårigheter sägs 
gynnas av den nya tekniken och internet. De får möjligheten att på sina egna 
villkor fördjupa sig i sina eventuella specialintressen, ta reda på information när 
de själva har lust att göra detta och allt detta utan att riskera att försätta sig i en 
för vissa mycket obehaglig social kontext där risken för stort obehag ibland är 
påtaglig. Även personer med utvecklingsstörning får möjligheten att träffa andra 
människor med samma intressen och förutsättningar som sig själv vilket bidrar 
till ett utökat socialt nätverk. I korthet öppnar internet upp dörrar som tidigare 
har varit stängda för en stor andel av landets befolkning som dras med olika 
former av funktionsnedsättningar som påverkar deras förmåga att interagera i en 
fysiskt social kontext. Med internet möjliggör tekniken inte bara att dessa 
personer i högre utsträckning får samma förutsättningar som alla andra, på sikt 
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tror vissa av intervjupersonerna att deras medlemmar kommer att förverkliga sig 
själva något markant med hjälp utav just internet. 

Det är tydligt att internetanvändningen är kopplad till vilken generation den 
enskilde medlemmen tillhör. Enligt intervjupersonerna har de yngre 
medlemmarna betydligt lättare att ta till sig utav den nya tekniken och kan med 
enkelhet navigera på myndigheters webbplatser såväl som på sociala medier. 
Det finns få tecken på att initiativ har tagits för att utöka detta användande till 
fler generationer av medlemmar även om detta implicit är något som kan 
komma att bli aktuellt i framtiden enligt samtliga intresseorganisationer som har 
varit inblandade i denna studie. Internet är något som de flesta av 
intervjupersonerna ser som framtiden och är den plattform där den kommande 
verksamheten och marknadsföringen till stor del kommer att nyttja. 

Riskerna med internet sägs vara baksidan av vad som omnämnts ovan av 
intervjupersonerna, det vill säga den stora friheten för medlemmarna att själva 
lägga upp sitt arbete och fritidsintressen under dygnets alla timmar. Det finns 
även en ny sociala arena där med sociala regler och normer som i viss mån 
skiljer sig från dem som används i det verkliga livet. Sexualiseringen är något 
som tas upp, det vill säga den attityd som finns beträffande till exempel gällande 
bilder där personer mer eller mindre uppmanas att posta utmanade bilder på 
sociala medier och applikationer till smarttelefoner. Utöver det finns även risken 
med onlinegrooming, eller cybergrooming, där framför allt unga kvinnor 
uppmanas att skicka lättklädda bilder av sig själva eller ställa sig framför en 
webbkamera och utföra sexuella handlingar på sig själva. I regel är en 
“cybergroomare” en person som är markant äldre än den utsatta personen där 
syftet med relationen är att i ett första stadie skapa tillit och förtroende för att 
sedan börja styra in dialogerna mot samtal av en mer sexuell karaktär eller direkt 
be om sexuellt material från den enskilda (Wachs, Wolf & Pan, 2012:630). Det 
finns empiriska studier som visar att det finns ett samband mellan det som går 
under det som kallas för riskfyllda onlineaktiviteter och motsvarigheterna som 
äger rum offline, det vill säga i den verkliga världen (Wachs, Junger & Sittichai, 
2015). Utöver riskerna med att foton, filmer och text hamnar på internet finns 
även risken att materialet hamnar hos en person som vill den enskilda personen 
med funktionsnedsättning illa och kan genom innehavet av det explicita 
materialet utöva någon form av utpressning med honom eller henne. Under en 
av intervjuerna nämns också risken med prostitution av intervjupersonen som 
säger sig ha en del erfarenheter av att möta framför allt unga kvinnor som efter 
en flyktig kontakt på internet har träffat män som förgripit sig på dem sexuellt. 
Detta är svårt att bevaka för den anhöriga samtidigt som groomaren kan ha 
kommit så långt i sin manipulation att den unga sätter sig emot sina föräldrar, 
eller motsvarande, när denne konfronterar den unga gällande detta beteende och 
relationen till denna okända man.  
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Andra exempel på hur personer med olika former av intellektuella 
funktionsnedsättningar drabbas negativt av internets utbredning är hur de 
isolerar sig från samhället genom att sitta hemma med sina datorer. Ett 
återkommande begrepp som är vedertaget inom området är hemmasittare, en 
anspelning på att personerna blir sittande hemma, i regel framför sina 
datorskärmar, som framför allt drabbar unga personer som fortfarande har någon 
relation till skolvärlden där skolan arbetar aktivt med att stötta dessa på 
hemmaplan (t.ex. Gladh & Sjödin, 2013; Stålborg & Wetterdal, 2010). Detta 
fenomen dras med bristfällig forskning där stora delar av det befintliga 
underlaget är framtagen i en grundskolemiljö utan att hänsyn har tagits till vad 
som händer med de drabbade eleverna efter det att grundsärskolan och senare 
gymnasiesärskolan är över för eleven (Gladh & Sjödin, 2013). Ett annat vanligt 
begrepp är hikikomori som det heter på japanska där begreppet även antyder att 
de unga i fråga lider av någon form av störning inom autismspektrumet (t.ex. 
Norasakkunkit & Uchida, 2014). Det är även i just Japan och till viss del även i 
Sydkorea som detta beteende har uppmärksammats mest, framför allt inom 
forskningsvärlden och populärvetenskap. Detta har lett till att begreppet har 
kommit att normaliseras och det nu används även i Sverige där ett flertal projekt 
gått av stapeln som alla syftar att hjälpa hemmasittare och bryta deras sociala 
isolering. Exempel på detta återfinns bland annat i Uppsala där psykiatrin och 
socialtjänsten samarbetar kring dessa hemmasittare och där de i ett tidigt skede 
drog slutsatsen att dessa personer bär på, utöver social fobi, även olika former av 
neuropsykiatriska problem som ADHD eller Aspergers syndrom (Lagerblad, 
2013). Detta fenomen nämndes av ett flertal intervjupersoner som en stor 
utmaning inför framtiden och ett bekant och angeläget problem. Flera hade egna 
erfarenheter av hemmasittare och under datainsamlingen framkom det att det 
finns ett pågående arbete i vissa organisationer som riktar sig till just dessa 
hemmasittare. Enligt Spector och Kitsuse skulle detta fenomen mycket väl 
kunna ha rört sig till steg två på den stege som påvisar var i processen ett socialt 
problem befinner sig. Vi kan anta att det redan finns ett vedertaget synsätt på 
detta om att hemmasittande är ett problem som behöver motverka eller annars 
behandlas. Då det är främst skolelever som drabbas utav detta finns det 
dessutom tvingande lagstiftning i och med Skollagen (2010:800) som tvingar 
skolorna att reagera. Som en av intervjupersonerna lade fram det finns det inte 
många skyddsnät för dessa människor efter det att de lämnat skolvärlden men 
fortfarande sitter fast i detta beteende men fram till det är det skolans ansvar att 
se till att dessa människor som har svårt att lämna bostaden får den skolning som 
är deras medborgerliga rättighet. Med hänsyn till det faktum att offentliga 
myndigheter agerar utifrån vetskapen om att det finns en problematik rörande 
dessa hemmasittare kan vi dra slutsatsen att detta enskilda sociala problem har 
uppfyllt kriterierna för det andra steget enligt fyrstegsmodellen (Spector & 
Kitsuse, 2001:142). Med detta menas att en grupp, det vill säga 
anspråksformulerare, har lyckats påverka berörda parter med sitt anspråk vilket 
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har resulterat i att åtgärder har vidtagits för att hantera detta sociala problem. 
Vid intervjutillfällena och under förarbetet till denna studie har jag stött på 
initiativ som syftar till att öka kunskapen om dessa hemmasittare och hur denna 
kunskap kan komma till nytta inom såväl skolväsende som inom 
socialpsykiatrin. Oklart från enbart intervjuerna är dock huruvida 
intresseorganisationerna anser sig vara nöjda med dessa åtgärder eller om 
ytterligare anspråk har lyfts gentemot ansvariga myndigheter och huvudmän. 
Detta kan mycket väl vara fallet men kan inte besvaras utifrån de genomförda 
intervjuerna i denna studie utan kräver ytterligare forskning för att kunna 
besvara.  

Som Loseke (2003) påtalat kan grupperingar spela en stor roll vad beträffande 
definierandet av vad som är ett socialt problem. Detta då de har för uppgift att 
agera anspråksformulerare vars uppgift är att agera gentemot det allmänna för 
att visa vad som för närvarande konstituerar ett socialt problem. Loseke 
identifierar ett socialt problem utifrån fyra kriterier, dessa innebär att ett 
fenomen eller företeelse är ett socialt problem om det är något som anses vara 
fel av och i samhället, att det är något som drabbar ett flertal människor samt att 
det är något som går att påverka genom aktiva handlingar förändra till det bättre 
eller till och med lösa. Det fjärde och sista kriteriet är lite mer komplicerat men 
relaterar till de tidigare kriterierna och innebär att fenomenet eller företeelsen är 
ett socialt problem utifall de ovan tre nämnda kriterierna är uppfyllda så skall 
det även vara brukligt och önskvärt att företeelsen, det vill säga det sociala 
problemet, hanteras och i bästa fall försvinner från samhället (Loseke, 2003). 
Vad beträffande denna definition och internet finns det skäl att tro att det finns 
ett, kanske ett flertal, sociala problem som är på väg att etableras. 
Intervjupersonerna är tydliga i att det finns inslag i den kultur som associeras 
med både typiskt och atypiskt användande av internet som kan vara både 
hämmande men även skadligt för sina medlemmar. Det finns dock fortfarande 
risker med att anta att fenomen så som asocialt beteende som uppvisas av 
hemmasittare, cybergrooming samt den ekonomiska aspekten är sociala problem 
enligt Losekes förklaringsmodell. Detta då modellen delvis är en idealmodell 
som sällan motsvarar den komplexitet som återfinns i verkligheten där ett 
begynnande socialt problem mycket väl kan befinna sig mellan två steg eller 
delvis på flera steg samtidigt. Enskilda underteman som tagits upp i resultat- och 
analysdelen kan mycket väl klassificeras som sociala problem utifrån Losekes 
modell då till exempel cybergrooming är ett mycket omdiskuterat problem idag. 
Dock är grooming är tämligen outforskat område beträffande dess sociala och 
psykologiska konsekvenser, förebyggande åtgärder, hur utbrett fenomenet är 
samt ett påtagligt stort kunskapsglapp vad beträffande hur detta påverkar 
personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Losekes första kriterium är 
även särskilt intressant för detta i ljuset av föregående påstående. 
Cybergrooming, eller grooming, är ett sådant fenomen som riskerar att bli ett så 
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kallat “falskt” socialt problem [egen översättning av spurious, Spector & 
Kitsuse, 2001:36]. Ordvalet är olyckligt då det antyder att det inte föreligger ett 
socialt problem men problematiken ligger egentligen i att det föreligger en 
meningsskiljaktighet mellan anspråksformulerarna och i det här fallet 
forskarvärlden som inte ser fenomenet som ett socialt problem. Grooming har 
snabbt kommit att bli ett mycket omdiskuterat ämne och både dags- och 
kvällstidningar skriver om detta fenomen som aldrig förr vilket framkommer 
genom att göra en snabb sökning i till exempel Retriever. Samtidigt finns det 
som tidigare nämnt ett stort hål när det kommer till empiriska studier av ämnet, 
framför allt när det kommer till personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar, vilket kan vara ett tecken på att forskarvärlden och 
beslutsfattare ännu ej tagit detta på allvar eller helt enkelt inte tror att detta är 
något som kan komma att utvecklas till ett socialt problem. Detta kan vara ett 
tecken på att det idag ännu ej finns någon tydlig grupp som tagit på sig rollen 
som anspråksformulerare eller att den befintliga gruppen anspråksformulerare 
helt enkelt inte har lyckats med att få igenom sina anspråk gentemot 
beslutsfattare eller genom att skapa en tillräckligt stor opinion för att få upp 
frågan på agendan. Här finns det utrymme för forskare att engagera sig i frågan, 
utan att lägga ned några värderingar, genom att söka kartlägga huruvida detta 
drabbar människor i den utsträckning att det kan betecknas som ett socialt 
problem. 

Det är svårt för dessa intresseorganisationer att agera utifrån detta tillstånd då 
kompetensen och framför allt erfarenheten saknas inte bara inom dessa 
organisationer utan även i samhället rent generellt. Det kan dock inte förnekas 
att mycket händer just nu rörande ett stort antal utav dessa ovan nämnda 
företeelser ute i samhället och att dessa fenomen berör och engagerar såväl 
intresseorganisationerna själva som övriga aktörer. Sammantaget finns det flera 
exempel på hur internet anses vara både en källa för möjligheter men även 
hinder för deras medlemmar. Vad beträffande möjligheterna ser man både 
möjligheter i dagsläget och den tillgänglighet som har kommit under de senare 
decennierna. Det finns även en tilltro till att internet kan komma att nämnvärt 
förbättra deras liv i framtiden. Dock finns det ett flertal hinder som är aktuella 
idag och som redan i många avseenden anses vara sociala problem. 
Sammantaget är intervjupersonerna engagerade i frågan rörande internet 
samtidigt som de idag i regel inte arbetar med internetrelaterade frågor på ett 
strukturerat sätt eller som reguljär verksamhet även om det är intentionen hos 
samtliga intresseorganisationer att göra så i framtiden. 

Onlinespel 
Vissa inslag som berörde internetdelen berör självklart även vissa delar av 
onlinespelsområdet till följd av att onlinespel, som namnet säger, är spel som 
äger rum över internet. Inte att förringa är dock att onlinespel även uppbärs av 
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sina egna förutsättningar och därmed även sin egen problematik som däremot 
skiljer sig något från möjligheterna och hindren rörande internet. Om internet är 
ett nätverk som fungerar som ett verktyg för kommunikation mellan datorer är 
onlinespel ett utav dess många användningsområden. 

Intervjupersonerna talar i regel väldigt varmt om hur onlinespel kan gynna deras 
medlemmar då inte bara låter dem träffa människor genom en ny digital 
plattform utan också då det kan vara en form av social träning som senare leder 
till en utökad social samvaro i det verkliga livet. Bland annat talar en av 
intervjupersonerna om möjligheten för deras medlemmar att träffa andra 
personer med liknande problematik och med samma intresse för onlinespel där 
onlinespelandet kan bli en arena för dessa människor att diskutera med varandra 
och även utvecklas som både enskild individ men även som en kompisgrupp. En 
annan av intervjupersonerna talar om onlinespel som en möjlighet för sina 
medlemmar att få ett bättre självförtroende och utvecklas som en social varelse 
där onlinespelandet kan vara ett första steg mot att ta sig ut i samhället för att 
träffa sina spelkamrater IRL, in real life det vill säga i det verkliga livet. Även 
onlinespel, liksom diskussionen rörande internet, präglas av motsägningar till 
följd av den omfattning som onlinespel berör. Det finns inte skäl att tala om 
någon dualism i sammanhanget då det ena inte utesluter det andra. Kvar är att 
konstatera är att intervjupersonerna trots sina bristfälliga personliga erfarenheter 
av onlinespel är både optimistiska och pessimistiska gentemot onlinespel.  

För att påvisa dess komplexitet kan begreppet escapism med fördel behandlas 
utifrån det faktum att detta fenomen kan påverka den enskilde på både utifrån 
positiva och negativa aspekter. Begreppet återkommer under vid ett flertal 
intervjuer i flera olika former från olika intervjupersoner och ses som ett av de 
mest framträdande incitamenten vill varför intervjupersonerna tror att deras 
medlemmar spelar onlinespel. Dock finns det en framträdande skillnad bland 
intervjupersonerna huruvida detta är positivt eller negativt för den enskilde. 
Vissa påtalar att onlinespelen används i högre utsträckning av personer som 
försöker fly från verkligheten genom att leva sig in i en virtuell värld till den 
grad att de försakar både sin sociala, fysiska och psykiska hälsa. Detta beteende 
kan leda till en stor ackumulerad mängd ångest och oro vilket kan försämra 
befintliga tillstånd, så som sociala fobi eller depression (Turner, 2008). Andra 
intervjupersoner menar att onlinespel mycket väl kan bidra att deras medlemmar 
får uppleva något som de mycket sällan får uppleva; självförverkligande. Detta 
är i linje med hur andra ser på begreppet verklighetsflykt, det vill säga ett 
naturligt och lekartat beteende där personen i fråga söker sig till en låtsasvärld 
för att senare återvända till den verkliga världen med nya krafter och energi 
(Huizinga, 1955). Vad beträffande självförverkligande avses den ständiga 
process som tar avstamp i att människan i grund och botten är en föränderlig 
varelse. Det finns alltså utvecklingsområden där den enskilda kan uppleva en 
förändring till det bättre, en process vilken är beroende av faktorer som utöver 
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de individuella faktorerna även påverkas av såväl sociala som normativa 
omständigheter och sammanhang (Nilsson, 2005:30f). Här finns det även inslag 
av konstruktionism där den enskilde utifrån rådande normer och förväntningar 
bör följa en viss utveckling när det kommer till såväl skola som arbete. Som 
vissa intervjupersoner poängterade ter sig livet väldigt olika beroende på om du 
lever med en funktionsnedsättning eller inte. Självförverkligande sker i stor 
utsträckning i relation till andra människor, självförverkligande är något som 
sker i ett socialt sammanhang (Nilsson, 2005:84). Som en av intervjupersonerna 
nämnde kan en person påstå sig sakna några riktiga vänner men sedan nämna att 
den har ett flertal vänner online. Då onlinespel kan visa sig vara en ytterligare 
social arena för personer med intellektuella funktionsnedsättningar finns det 
därmed skäl att tro att dessa “virtuella vänner” kan bidra till den enskildes 
självförverkligande utifrån deras egenskap av vänner trots att dessa enbart finns 
online (Lidström, 2011:48). 

För personer med intellektuella funktionsnedsättningar kan det bli svårt att följa 
dessa väl utmarkerade vägar som är i linje med de förväntningar som finns på 
den enskilde efter avslutad gymnasiesärskola. Intervjupersonerna framhäver att 
det för personer utan några former av funktionsnedsättningar förväntas att man 
då stå på egna ben, skaffa sig en sysselsättning, bilda familj och företa sig en rad 
olika aktiviteter som alla bidrar till det egna självförverkligandet. För dem som 
lever med en funktionsnedsättning väntar dock en annan väg där deras liv istället 
i mångt och mycket är deterministiskt med en klar bild från välfärdssamhället 
om hur de bör leva och vilka förutsättningar och utvecklingsmöjligheter dessa 
människor besitter. Både sociologin och socialt arbete arbetar mycket utifrån 
klassiska teoribildningar som bygger på stämplingsteori, det vill säga tron om att 
avvikande beteenden och egenskaper inte alltid kan härröras till den enskilde 
individen utan är en produkt av att det finns en tendens från samhället att sätta 
rubriker eller stämplar på personer och grupper. Denna tendens leder till att 
negativa handlingar och inställningar förstärks och rotas hos den enskilde som 
börjar se sig själv utifrån denna stämpel (Spector & Kitsuse, 2001:61f). Genom 
onlinespel kan personer med funktionsnedsättning söka sig från dessa stämplar 
och förutfattade meningar genom att själva bli tilldelade makten att påverka och 
uppleva att de är vinnare. Detta gav upphov till några av de mer “laddade” 
ögonblicken under intervjusituationerna då det var tydligt att de intervjupersoner 
som uttalade sig om detta upplevde detta som väldigt viktigt. Dels då personerna 
känner att de får möjligheten att spela utifrån sina egna regler som är samma för 
alla och dels för att de får uppleva hur det är att vara bäst. Istället för att bli 
omhändertagna ställs de i onlinespelen inför stora och ibland till synes omöjliga 
uppdrag och utmaningar men vilka de efter en tids träning och spelande till slut 
klarar, ibland med märkbara signaler av lycka, med ett stort tillskott av 
självförtroende och ett tillfälle för självförverkligande.  
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För att dra en parallell till föregående diskussion rörande hemmasittare kan 
escapism ses som en av orsakerna till varför personer hamnar i en social 
isolation från omvärlden. Escapism i måttliga mängder kan ses vara stärkande 
och hälsosamt men som med så mycket annat kan det bli skadligt i för stora 
doser (Caplan, Williams & Yee, 2009). Vad beträffande intervjupersonernas 
egna utsagor motiverar de främst sina åsikter på vilka effekter den spenderade 
skärmtiden har på deras verkliga liv och fördjupar sällan resonemanget kring hur 
framför allt spelandet kan ses som något självförverkligande utöver enstaka 
berättelser om hur spelen bidrar till att stärka just självförtroende och 
språkkunskaper. Den sociala isolationen per se ses som något dåligt i motsats till 
hur andra teoretiker har förklarat hur lek och distansering från verkligheten kan 
användas för att stärka den enskilde inför kommande utmaningar (Huizinga, 
1955). 

I det här fallet ter sig fenomenet tämligen komplicerat då det finns starka 
argument till båda sidorna om huruvida onlinespel är medför hinder eller 
möjligheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det finns 
tydliga tecken på att verklighetsflykten bidrar till självförverkligande bland de 
medlemmar som intervjupersonerna företräder samtidigt som det finns en tydlig 
oro över att escapismen skall bidra till den utveckling som diskuterades tidigare 
under begreppet “hemmasittare”. Även i detta sammanhang kan dock nyttjandet 
av begrepp som anspråksformulerare användas med fördel då förklarings-
modellen syftar till att fånga upp den process som äger rum vid teoretiseringen 
och slutligen etableringen av nya sociala problem (Spector & Kitsuse, 2001:76). 
Liksom fallet med hemmasittare finns det idag reaktioner från offentliga 
myndigheter, såväl myndighetsutövare som utförare, där det finns en bild av att 
onlinespel och spel överhuvudtaget är något som skall nyttjas med måtta utav 
dessa människor. Intervjupersonerna är tydliga med att de själva i regel saknar 
egna erfarenheter av onlinespel, även om undantag finns, vilket till viss del kan 
spegla hur verkligheten ser ut. Som intervjupersonerna nämner själva är det en 
generationsrelaterad fråga, både internet och onlinespel, där de äldre i högre 
utsträckning både är mindre benägna att sätta sig in i området samt utnyttja det i 
till exempel pedagogiska sammanhang. Det finns en möjlighet att detta ses som 
ett socialt problem idag men som senare kan komma att bli nedprioriterat 
beroende på hur utvecklingen ser ut i framtiden. Då anspråksformulerare 
befinner sig i en intressekonflikt, både vad beträffande sina egna anspråk men 
också med andra anspråksformulerare, finns det ett intresse att hålla antalet 
anspråk till ett fåtal för att på sås ätt maximera chanserna att få dessa att gå 
igenom (Mauss, 1975). Med hänsyn till den höga graden av variation när det 
kommer till intervjupersonernas svar finns det skäl att tro att denna fråga 
rörande verklighetsflykt kan komma att ses som en andrahandsfråga till förmån 
till exempelvis social isolering i form av hemmasittande. Här blir den valda 
teoretiska ramen väldigt värdefull i det att den inte på något sätt dömer ut ett 
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socialt problem till förmån för något annat liksom många objektiva 
förklaringsmodeller syftar till att åstadkomma. Som tidigare nämnt finns det ett 
stort värde av att undvika allt för standardiserade material när det kommer till 
sociala problem (Stafford & Warr, 1985). Därför finns det ett avgörande fjärde 
kriterium i en av de senaste definitionerna rörande anspråksformulerare och 
deras arbete, nämligen att det skall finnas en direkt önskan att driva anspråket, 
implicit med företräde före andra anspråk, av anspråksformulerarna (Loseke, 
2003). Escapism blir således ett bra exempel på när övergivandet av kvantitativa 
måttstockar främjar ett fenomen som anses vara både kontroversiellt och 
tämligen en komplex fråga för hela samhället att förhålla sig till. 

Mikrotransaktioner var ett av de problemområden som dök upp i samband med 
onlinespel men även i samband med internet men där inte i lika hög utsträckning 
och inte heller lika påtagligt som vid onlinespel. För att ge ett exempel på hur 
väletablerat inslag av mikrotransaktioner är i dagens spelutbud gjorde jag en 
snabb översyn på de mest spelade spelen på onlinespelsplattformen Steam som 
för tillfället för mätningen hade 5 548 228 spelare online över hela världen med 
en topp under de senaste 48 timmarna på 9 392 822 spelare online samtidigt. Av 
de fem mest spelade titlarna vid mättillfället, det vill säga den 18:e maj 2015, 
använde samtliga spel mikrotransaktioner som på olika sätt var en naturlig del 
av spelet. Detta innebar att åtminstone 912 901 spelare på Steam just då spelade 
spel där småköp kunde underlätta spelandet vilket leder till att det är rimligt att 
anta att de faktiska siffrorna över hur många som spelar spel där mikro-
transaktioner är betydligt större. Siffrorna är från Steams egna statistiktjänst och 
trots att Steam idag är en välansedd onlineklient med miljontals dagliga 
användare, finns det fortfarande framträdande hotbilder mot dem beträffande 
framför allt hackare och andra nätbaserade bedrägerier. Enligt de själva 
tillhandahåller tjänsten med statistik för att lättare kunna identifiera positiva eller 
negativa trender och problem (Steam, 2015). Kvarstår gör det faktum att 
mikrotransaktioner idag har utvecklats mer till att vara mer utav en regel än ett 
undantag i spel som spelas över internet. 

Onlinespel som sker på sociala nätverk, SNG efter engelskans social network 
games, är i sig ett forskningsområde på framkant. En tidigare studie som riktat 
sig mot just Facebook-användare som spelar spel över Facebook uppger att de i 
första hand spelar dessa spel för att fördriva tid istället för att träffa nya 
människor eller underhålla befintliga relationer (Wohn & Lee, 2013). Ett mycket 
intressant fynd från denna studie var dock att de personer som i första hand 
spelade utifrån en social aspekt, det vill säga att hitta nya vänner eller för att 
spela med befintliga vänner, tenderade att i högre utsträckning spendera mer 
pengar i verkliga livet än de som spelade för att fördriva tiden (Wohn & Lee, 
2013:177). Då flera intervjupersoner uppgett att deras medlemmar spelar för att 
just överbrygga den sociala barriären som de återfinner i det verkliga livet finns 
det därmed belägg för att även mikrotransaktioner kan visa sig vara ett reellt 
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problem för dessa personer. Som tidigare nämnt använder sig dagens spel utav 
mikrotransaktioner, det vill säga mindre transaktioner, som en regel snarare än 
undantag. Då intervjupersonerna påtalar att deras medlemmar ibland spelar just 
av sociala skäl finns det en risk att de känner sig manade att spendera mer 
pengar för att kunna få ett erkännande eller uppskattning från sin omgivning, 
vare sig den är digital eller verklig. I de SNG som finns på Facebook är det 
vanligt att personer med hjälp utav mikrotransaktioner kan skaffa sig fördelar 
när det kommer till att bygga upp sina resurser vilket kan återspeglas i den 
visuella representation som spelaren ofta har som kan åskådas av övriga spelare. 
För att snabbt kunna förskaffa sig en respektfull representation av sig själv kan 
det därför vara lockande att spendera pengar för att åstadkomma detta på 
betydligt kortare tid än vad det annars skulle kosta i tid. Vad beträffande den 
tidigare diskussionen rörande självförverkligande finns även samma aspekt här 
då det kan vara lockande att betala en liten summa pengar för att på den sista 
lilla hjälpen som krävs för att klara av en bana. Dock påtalar även flertalet av 
intervjupersonerna att abstrakta begrepp som pengar kan vara väldigt svårt att 
greppa för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.  De ser inte varje 
transaktion som en del av ett större pengaflöde som senare kan resultera i en stor 
ekonomisk skuld. Då det finns en problematik vad beträffande dessa virtuella 
gods och dess positionering i förhållande till övriga varor finns det belägg för att 
det kan komma anspråk från dessa organisationer inom en snar framtid. En av 
intervjupersonerna vad väldigt tydlig med att de redan idag skulle vilja arbeta 
med just dessa frågor men att kompetensen saknades inom organisationen för att 
kunna driva dessa frågor gentemot spelutvecklare och producenter. Onekligen 
har den digitala representationen idag blivit allt viktigare för många människor 
och personer med intellektuella funktionsnedsättningar är inget undantag. Vi 
lever allt oftare och mer helhjärtat i dessa virtuella representationer av oss själva 
och genom detta får virtuella varor ett stort värde vad beträffande dess betydelse 
för sociala relationer samt identitetsskapande (Lehdonvirta & Virtanen, 
2010:12). Utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet kan slutsatsen dras att 
den ekonomiska aspekten har kommit långt i sin process mot att konstituera ett 
socialt problem med hänsyn till hur intervjupersonerna resonerar kring dess 
problematik. Dock kan inte samma perspektiv användas för att konstatera att 
företeelsen är ett faktiskt socialt problem där ett objektivistiskt perspektiv skulle 
vara mer adekvat (Loseke, 2003:164f). Onekligen finns det föreställningar bland 
intervjupersonerna att onlinespel kan komma att visa sig bli väldigt 
problematiska ur en privatekonomisk synpunkt även om någon direkt distinktion 
till detta inte har gjorts av flertalet intervjupersoner. 
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Sammanfattning 
Sammanfattande diskussion 
Som en del av den socialkonstruktivistiska definitionen av sociala problem finns 
det en viss inbördes hierarki beträffande olika claims-makers där forskare och 
vetenskapsmän traditionellt sett har haft ett väldigt gott anseende och tas därför 
ofta på stort allvar (Loseke, 2003:34f). Det finns en stor förskjutning av makt 
här där dessa forskare spelar en viktig roll i att identifiera och belysa 
intresseorganisationernas arbete för att på så sätt bidra till att deras påståenden, 
claims, når ut till en bredare publik. Detta i kontrast till att dessa forskare själva 
arbetar med att definiera problemen själva vilka nu istället får tid och möjlighet 
att angripa och arbeta med dessa sociala problem (Spector & Kitsuse, 2001:23). 
Intresseorganisationernas perspektiv är ofta inte närvarande i diskussionen 
rörande claims-makers men har ändå spelat en stor roll när de väl har omnämnts 
(Michailakis & Schirmer, 2014; Reinarman, 1988). Med bakgrund i detta kan 
denna uppsats ses som ett bidrag till att upprätthålla och rekonstruera just denna 
uppfattning om att intresseorganisationerna spelar en viktig roll när det kommer 
till arbetet med att konstruera sociala problem. Intervjupersonerna anser att både 
internet och onlinespel för med sig hinder och möjligheter för sina medlemmar 
och det finns både hopp och oro över hur dessa mediavanor kan komma att 
utvecklas i framtiden för deras medlemmar. Intervjupersonerna har genom 
intervjuerna fått möjligheten att utveckla sina resonemang bakom sina svar och 
därmed belyst att området är väldigt främmande för merparten utav dem även 
om intresset har för just digitaliseringen har varit påtaglig vid samtliga 
intervjuer. Samtalet är viktigt för att kunna belysa de konstruktioner som finns 
bakom föreställningarna om internet och onlinespel då det fångar den 
komplexitet som återfinns i det mesta som berör människor (Loseke, 
2003:169f). Huvudsakligen används dock samtalet för att belysa de 
underliggande attityder som finns hos intervjupersonerna som ligger till grund 
för hur intresseorganisationerna arbetar idag och hur de kan komma att arbeta i 
framtiden med internetfrågor och onlinespel. Utifrån deras roller som 
anspråksformulerare och det kvalitativa material som har samlats in finns det 
goda skäl att tro att dessa frågor kan komma att ta upp allt mer plats på agendan 
i framtiden. 

Arbetet har genom intervjupersonerna besvarat de formulerade fråge-
ställningarna med övergripande samt underliggande teman som delaktighet och 
utvecklingen av sociala egenskaper som möjligheter vad beträffande möjligheter 
med internet. Som hinder omnämns tillgängligheten av information som blir 
svåråtkomlig för vissa medlemsgrupper samt de nya sociala normerna som finns 
på internet där vissa personer med intellektuella funktionsnedsättningar riskerar 
att bli utnyttjade eller utstötta. Vissa problemområden från den verkliga världen 
kan alltså appliceras även på internets sociala gemenskap även om det 
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säkerligen finns fler dimensioner som inte behandlats i detta arbete. Gällande 
onlinespel nämns möjligheter som självförverkligande och de både positiva och 
negativa aspekterna av verklighetsflykt (Huizinga, 1955). Intervjupersonerna har 
uppgett att samtidigt som onlinespel kan bidra till självförverkligande finns det 
även risker med att spelandet kan ta överhanden vilket kan leda till social 
isolering, framför allt när det kommer till de så kallade hemmasittarna. En 
övergripande trend bland intervjupersonerna är att dessa, trots att de i regel 
saknar egna erfarenheter, har åsikter beträffande onlinespel och dess effekter på 
deras medlemmar. Detta kan tyda på att de trots den egna avsaknaden av intresse 
ändå håller sig uppdaterade inom området onlinespel genom till exempel 
massmedia. Detta kan även innebära att deras kunskaper till stor del bygger på 
vad massmedia har att säga om ämnet och att de därmed bildar sina 
uppfattningar utifrån andrahandskällor. 

Fortsatt forskning 
En grupp som inte fått sina röster hörda under denna studie är spelutvecklarna 
som säkerligen skulle ha ett annat perspektiv på problemområdet. Dessa är 
dessutom synnerligen frånvarande i den övriga forskningen rörande just dator- 
och TV-spel och personer med olika former av funktionsnedsättning. Säkerligen 
skulle det finnas utrymme för ett flertal studier riktade mot dessa parter med 
olika former av infallsvinklar beträffande utvecklingsstörning och funktions-
nedsättning. Som en fortsättning på denna studie skulle det vara intressant att 
höra hur dessa ser på sin egen roll i spelvanorna hos personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar och då framför allt vilket ansvar de själva anser sig 
besitta. En annan grupp som inte heller har bidragit med sina perspektiv är 
personerna själva som har olika former av intellektuella funktionsnedsättningar. 
Ett flertal forskningsprojekt genomförs för närvarande på olika håll i Sverige 
men publiceringstakten är långsam (Hansson & Wästerfors, forthcoming; 
Michailakis & Wiberg, forthcoming). Det finns även här en stor risk att vi även 
om ett par år kommer att sakna en djupare förståelse för hur personer med 
funktionsnedsättning nyttjar och självförverkligar sig själva via internet och 
onlinespel i takt med att den digitala utvecklingen sker snabbare än vad 
forskarvärlden dessvärre för närvarande mäktar med. 

Andra problemområden som kommit upp under denna studie är hur 
cybergrooming, mikrotransaktioner och social isolering påverkar unga med 
intellektuell funktionsnedsättningar. Intresseorganisationerna har genom sina 
representanter i detta arbete visat sig vara väldigt intresserade av internet-
relaterade frågor och det är inte osannolikt att dessa kan komma att driva mer 
policyrelaterade frågor i framtiden rörande just frågor som berör ohälsosamma 
beteenden som äger rum över internet.  
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Det finns många nya utmaningar med den nya tekniken för gemene man och en 
grupp som ofta glöms bort är personer med funktionsnedsättning varpå detta blir 
om ännu mer relevant för omvårdnadspersonal, beslutsfattare och spelutvecklare 
att ha i åtanke i deras dagliga arbete. Det är oklart i vilken utsträckning personer 
med intellektuella funktionsnedsättningar drabbas av såväl grooming som social 
isolering varpå behovet är stort av en kartläggning utav dessa företeelser.  
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Bilaga 1 - Intervjuguiden 
 
Jag heter Magnus och jag håller på att skriva en uppsats om handikapprörelsens 
åsikter om Internet och onlinespel. Jag är intresserad av att ta reda på vad 
intresseorganisationernas anställda och styrelsemedlemmar tycker om Internet. 
Därför vill jag intervjua dig som är antingen anställd eller sitter i en styrelse i en 
av handikapprörelsens intresseorganisationer.  
Du kan välja att inte svara på vissa frågor eller hoppa mellan frågor. Du kan 
även välja att avbryta intervjun när du vill utan att behöva förklara varför. I min 
uppsats kommer du inte att kunna identifieras utifrån din intresseorganisation 
eller position. Du kan efter intervjun kontakta mig på magnus.wiberg@liu.se 
eller på 011-36 xx xx om du har några frågor.  
Tack för din medverkan!  
 
1. Vilken organisation representerar du? 
 
2. Vilken roll har du i din organisation?  
 
3. Hur länge har du varit aktiv i din organisation?  
 
4. Hur använder du dig idag utav Internet utifrån din position i 
intresseorganisationen?  
 
5. Har du någon uppfattning eller kännedom om hur era medlemmar använder 
sig utav Internet idag?  
 
6. Ser du några möjligheter med att era medlemmar använder sig utav Internet 
 
7. Ser du några hinder med att era medlemmar använder sig utav Internet? 
 
8. Hur arbetar ni idag med Internet gentemot era medlemmar?  
 
9. Hur tror du att era medlemmars användning av Internet kommer att se ut i 
framtiden?  
 
10. Vad har du för erfarenhet av onlinespel?  
 
11. Har du någon uppfattning om i vilken utsträckning era medlemmar spelar 
onlinespel idag?  
 
 



64 
 

12. Hur ser du på att era medlemmar spelar onlinespel? 
 
13. Ser du möjligheter med att era medlemmar spelar onlinespel?  
 
14. Ser du risker med att era medlemmar spelar onlinespel?  
 
15. Hur arbetar ni idag med att sprida kunskap onlinespel gentemot era 
medlemmar?  
 
16. Har du några erfarenheter av att din organisation intresserat sig tidigare för 
sina medlemmars onlinespelsvanor?  
 
17. Hur tror du att onlinespel kan komma att påverka era medlemmar i 
framtiden? 
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Bilaga 2 - Missivbrev 
 
Hej X! 

Jag heter Magnus och jag håller på att skriva en magisteruppsats om 
handikapprörelsens åsikter om Internet. Jag är intresserad av att ta reda på vad 
intresseorganisationernas anställda och styrelsemedlemmar tycker om Internet. 
Därför vill jag intervjua dig som är antingen anställd eller sitter i en styrelse 
inom en av handikapprörelsens intresseorganisationer. 

Om du är intresserad av att delta kan du svara på detta mail så skickar jag dig 
några förslag på när vi kan ses för en intervju. Svara även gärna om det passar 
bättre med dagtid eller kvällstid för din del. Intervjun beräknas ta mellan 30 och 
60 minuter. Är det så att du inte har möjlighet att bli intervjuad får gärna föreslå 
någon annan som kan vara lämplig att jag tar kontakt med! 

Du kan under intervjun välja att inte vara på vissa frågor eller hoppa mellan 
frågor. Du kan även välja att avbryta intervjun när du vill utan att behöva 
förklara varför. I min uppsats kommer du inte att kunna identifieras utifrån din 
intresseorganisation eller position. 

Vänligen återkom om du har några frågor eller funderingar! Jag ser fram emot 
att få höra dina åsikter. 

Med vänlig hälsning, 

Magnus Wiberg 
Forskningsassistent  
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