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Förord 
För att bidra till stärkt samverkan kring livsvillkor för medborgare med 

intellektuell funktionsnedsättning samverkar Östersunds kommun, 

Mittuniversitetet samt ytterligare aktörer i Jämtland/Härjedalen i ett 

samverkansprojekt med titeln ”Engagemang för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning”. Samverkansprojektet fokuserar på beslutsfattares 

engagemang för medborgare med intellektuell funktionsnedsättning och hur de 

själva ser på sin egen roll vad gäller attitydförändringar i samhället.  

Mittuniversitetets roll i detta samverkansprojekt är att följa genomförandet av 

Special Olympic day och undersöka på vilka sätt personliga möten och 

gemensamma aktiviteter vid ett evenemang som Special Olympic day kan 

avspeglas i beslutsfattares engagemang för medborgare med intellektuell 

funktionsnedsättning. Det innebär analys av intervjuer och observationer med 

beslutsfattare och tjänstepersoner vilka deltagit i ett besöksprogram vid Special 

Olympic day med avseende på hur engagemang för livsvillkor bland 

medborgare med intellektuell funktionsnedsättning kan förstås i relation till att 

beslutsfattare, tjänstepersoner och personer med funktionsnedsättning 

tillsammans deltagit i idrottsaktiviteter och dialog kring dessa.  

Föreliggande rapport beskriver genomförandet av det följeforskningsprojekt som 

genomförts vid Mittuniversitetet och som ingår i det gemensamma 

samverkansprojektet. Forskningsdelen av samverkansprojektet bygger på 

intervjuer med beslutsfattare och tjänstepersoner före och efter deltagande i 

besöksprogrammet vid Special Olympic day samt observationer under Special 

Olympic day. Denna datainsamling beskrivs här. Dessutom görs en beskrivande 

analys med avseende på hur engagemang för medborgare med intellektuell 

funktionsnedsättning bland beslutfattare och tjänstepersoner kan förstås i 

relation till genomförandet av besöksprogrammet vid Special Olympic day. 

Erika Wall, John Selander & Jens Ljungdahl  

Institutionen för hälsovetenskaper, Mittuniversitetet 
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Bakgrund 
Forskningsdelen av samverkansprojektet relaterar till det arbete som initierats av 

Kommunstyrelsen i Östersund vilken gjort en extra satsning inom vård- och 

omsorgsnämnden 2021 för att öka deltagandet i fysisk aktivitet och idrott för 

medborgare med intellektuell funktionsnedsättning. Inom ramen för denna 

satsning arrangerade Parasportförbundet evenemanget Special Olympics day. 

Detta utgjorde avslutningen på kommunens satsning. Under denna dag erbjöds 

personer inom kommunens LSS-verksamhet möjlighet att prova på olika 

idrottsaktiviteter arrangerade av föreningar. Alla deltagare erbjöds också 

hälsoscreening där kondition, rörlighet och styrka testas och hälsofrämjande 

utbildning gavs tillsammans med strategier för stresshantering.  

Besöksprogram för beslutsfattare 
I samband med Special Olympics day anordnade Parasportförbundet ett 

besöksprogram för beslutsfattare. De beslutsfattare som bjöds in var politiker och 

tjänstepersoner i regionen och kommunerna inom Jämtland/Härjedalen samt 

representanter från SISU idrottsutbildarna. Besöksprogrammet inkluderade 

diskussioner med Parasportförbudet, besök och gemensamt deltagande i 

aktiviteter under Special Olympics day tillsammans med medborgare med 

intellektuell funktionsnedsättning samt formella och informella samtal mellan 

beslutfattare och medborgare med intellektuell funktionsnedsättning. 

Parasportförbundet avsåg att genom besöksprogrammet skapa förutsättningar 

till interaktion mellan beslutsfattare och deltagare med intellektuell 

funktionsnedsättning.  

Special Olympics day 2021 arrangerades den 11 september på idrottsplatsen 

Hofvallen i Östersund. Under regntunga skyar samlades medborgare med 

intellektuell funktionsnedsättning, beslutsfattare (politiker och tjänstepersoner) 

och representanter för SISU för en dag i folkhälsans och den inkluderande 

idrottens tecken. På plats på Hofvallen fanns ett tiotal idrottsföreningar och ett 

antal Healthy Athletes-stationer där besökare kunde mötas och prova på olika 

idrotter. På idrottsplatsen fanns också för dagen ett större tält ämnat för 

föreläsning, samtal och diskussion.  
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Under förmiddagen samlades beslutsfattare i tältet för att ta del av ett 

besöksprogram med föreläsningar och presentationer. Programmet bestod av 

presentationer kring hur det är att vara aktiv idrottare med intellektuell 

funktionsnedsättning, Östersund och Åre kommuns folkhälsoprojekt samt en 

forskningsstudie utförd av Mittuniversitetet kring e-träning. Under 

presentationerna skapades även utrymme för samtal där beslutsfattarna delade 

med sig av sina erfarenheter och utmaningar. Förmiddagen avslutades med att 

beslutsfattarna fick gå ut på idrottsplatsen för att prova på olika idrotter hos de 

närvarande idrottsföreningarna och Healthy Athletes-stationer. För de som ville 

anordnades också en stafett där deltagare med intellektuell funktionsnedsättning 

och beslutsfattare tävlade tillsammans. Innan stafetten gick av stapeln hölls en 

allmän uppvärmning där samtliga närvarande värmde upp till musik och glada 

tillrop. 

Eftermiddagen inleddes med lunch där åtta beslutsfattare och sju deltagare med 

intellektuell funktionsnedsättning samlades i tältet för att äta, umgås och 

samtala. Lunchen övergick sedan i ett mer formellt gruppsamtal där de 

medverkande delade erfarenheter och diskuterade fysisk aktivitet och 

idrottsutövande.  
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Engagemang för förbättrade livsvillkor 
I detta projekt har vi intresserat oss för hur beslutsfattare och tjänstepersoner i 

kommun och region (i rapporten benämnda som beslutsfattare) uttrycker 

engagemang för förbättrade livsvillkor hos personer med intellektuell 

funktionsnedsättning (här omnämns dessa som medborgare/personer med IF). 

Innan vi går in på vad intervjuer med beslutsfattare uttryckt i dessa frågor ger vi 

en bakgrund till hur engagemang för förbättrade livsvillkor för medborgare med 

IF kan förstås i detta sammanhang. 

Vad gäller grupper i samhället vilka förstås som utsatta, till exempel medborgare 

med IF, finns många insatser och aktiviteter som ramas in av olika begrepp som 

på varierande sätt kan ses som uttryck för engagemang för förbättrade livsvillkor 

för den grupp som avses. Det kan handla om att man talar 

om ”samhällsdeltagande”, ”social inkludering”, ”integration” och så vidare 

(Simplican et al., 2015). Ofta knyter man dessa begrepp till vissa specifika 

aspekter av livsvillkor. Det kan till exempel handla om engagemang för 

förbättrade villkor specifikt i fråga om arbete, fritidsaktiviteter eller fysisk 

aktivitet. Begreppsmässigt är området mycket rörigt och det finns få försök att 

skapa en tydlig teoretisk referensram. Sådan kritik har till exempel lyfts fram av 

Cobigo et al. (2012), Overmars-Marx et al. (2014), Simplican et al. (2015) och 

Verdonschot et al. (2009).  

Den stora bredd av begrepp som används inom området bidrar till ett 

svårnavigerat forskningsområde men har också betydelse i praktisk och politisk 

verksamhet. Oklarheter vad gäller utgångspunkter innebär att det blir svårt för 

beslutsfattare att bedöma vad som avses när förslag om insatser för specifika 

utsatta grupper diskuteras (Bigby, Anderson & Cameron, 2017). Den 

begreppsmässiga rörigheten kan göra att beslutsfattare och de som handlägger 

ärenden för beslut har svårt att bedöma hur det är tänkt att olika insatser ska 

göra skillnad och vilka utgångspunkter som ligger bakom förväntan om att de 

specifika aktiviteterna ska uppfylla målen med avseende på förbättrade 

livsvillkor för den avsedda gruppen (Bigby, Anderson & Cameron, 2017; 

Clement & Bigby, 2011; Funnell & Rogers, 2011; Rossi, Lipsey & Freeman, 2004).  
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Teoretiska perspektiv  
Vissa teoretiska utgångspunkter handlar om i vilken utsträckning personer med 

IF har möjlighet att använda och ta del av de samhälleliga förmåner och aktiviteter som 

erbjuds alla medborgare (O’Brien & Lyle, 1987). Andra handlar om att i vilken 

mån personer med IF är del av långvariga personliga relationer (O’Brien & Lyle, 

1987) respektive vardagliga möten (O’Brien & Lyle, 1987; Fincher & Iveson, 2009; 

Bredewold et al., 2016) vilka båda inkluderar såväl personer med som utan 

funktionsnedsättning. Det finns också de vilka bygger på den subjektiva 

emotionella betydelsen av inkludering i samhället, att känna samhörighet (Hall, 

2013; Anderson & Bigby, 2017; Darragh et al., 2016; Frawley & Bigby, 2015). Det 

är också vanligt att forskning och praktiska insatser för förbättrade livsvillkor för 

personer med IF bygger på WHO:s klassificering av funktionsförmåga 

(International Classification of Functioning, ICF) (WHO, 2001). Klassificeringen av 

funktionsförmåga används i många olika sammanhang för att beskriva deltagande 

i aktiviteter, men brister i fråga om bedömning av kvalitet i deltagandet (Bigby, 

Anderson & Cameron, 2017).  

Engagemang i tidigare interventionsstudier 

I en systematisk översikt av forskningsområdet, specifikt i fråga om 

begreppsanvändning, har Bigby, Anderson & Cameron (2017) undersökt hur 

man i olika interventioner för förbättrade livsvillkor för personer med IF 

definierat vad som avses med samhällsdeltagande, vilka teoretiska perspektiv 

som legat till grund för interventionernas uppbyggnad samt vilka teoretiska 

utgångspunkter som används som underlag för idéer om hur interventionen i 

fråga ska bidra till reell förändring. Den genomgång som gjorts av Bigby med 

kollegor (2017) visade att tre teoretiska perspektiv var likvärdigt centrala i 

tidigare interventionsstudier. Det handlade om samhällsdeltagande i termer av 

sociala relationer, vardagliga möten och känsla av samhörighet.  

Vad gäller sociala relationer som utgångspunkt så var förståelsen för nytta med 

detta att stöd till sociala relationer kan bidra till ett stärkt nätverk som i sin tur 

kan ge positiva effekter i fråga om möjlighet att ingå i en rad olika aktiviteter 

(Bigby, Anderson & Cameron, 2017, med återkoppling till studier av Heslop, 

2005; Harlan-Simmons et al., 2001; Ward et al., 2012, 2013).  
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Till gruppen studier vilka byggde på en teoretisk referensram kring vardagliga 

möten kategoriserade Bigby med kollegor (2017) de vilka argumenterade för 

betydelsen av att stötta personer med IF att delta i sådana aktiviteter som är 

öppna för alla medborgare (grupper för fritidsaktiviteter, volontärarbete, att 

träna på gym etcetera men också att be om hjälp på en affär och liknande korta 

möten som kan uppstå i samhället). Interventioner med fokus på vardagliga 

möten bygger på idéer om att dessa kan bidra till positiva upplevelser för den 

enskilde och på så vis bidra till ökad livskvalitet. (Till detta teoretiska perspektiv 

knöts studier av Craig & Bigby, 2015; Bigby et al., 2014; Stancliffe et al., 2015; 

Wilson et al., 2013, Wilson et al., 2015; Wiesel, 2013). 

I fråga om interventioner vilka bygger på teori om samhörighet kunde Bigby med 

kollegor (2017) se att de kopplades samman med en idé om att deltagande i 

specifika aktiviteter kan bidra till att stärka identiteten hos personer med IF kring 

andra aspekter än den specifika nedsättningen. Det innebär möjlighet att se på 

sig själv som idrottare eller en person med intresse för fotografering etcetera. 

Tanken om positiv förändring bygger då på ett annat sätt att se på sig själv ger en 

öppning för att också delta i aktiviteter vilket ger ett nytt nätverk som i sin tur 

kan bidra till förbättrade förutsättningar för positiv förändring vad gäller 

livsvillkor (se också Hall, 2013; Darragh et al. ,2016; Stickley et al., 2012; Harada 

et al., 2011; Tedrick, 2009; McClimens & Gordon, 2009, till vilka Bigby med 

kollegor återkopplar).   

Den systematiska översikt som gjorts av Bigby med kollegor (2017) synliggör i 

viss mån bredden vad gäller vilka teoretiska perspektiv som informerar de 

interventioner som görs med avsikt att bidra till förbättrade livsvillkor för 

personer med IF.  
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Forskningsstudiens genomförande 
Berättelser om engagemang för medborgare med IF fokuseras i den studiedesign 

som ligger till grund för analyser i projektet. Genom en intervjustudie med 

nedslag före, under och efter genomförandet av ett besöksprogram vid Special 

Olympics day undersöker vi hur engagemang för medborgare med IF beskrivs 

utifrån beslutsfattares perspektiv.  

Forskningsstudien består av tre delar: (1) intervjuer med beslutsfattare innan 

deltagande i besöksprogrammet vid Special Olympics day, (2) observationer av 

interaktionen mellan beslutsfattare och deltagande medborgare med IF under 

besöksprogrammet vid Special Olympics day, samt (3) uppföljande intervjuer en 

tid efter deltagande i besöksprogrammet vid Special Olympics day.  

Beslutsfattares perspektiv 
Rekrytering av deltagare gjordes av Parasportförbundet. Avsikten var att samla 

material från fem till tio beslutsfattare som underlag för analys. Med 

beslutsfattare avses här personer vilka i sitt värv som politiker eller 

tjänstepersoner har inflytande över livsvillkor för medborgare med IF.  

Syftet för studien var att undersöka beslutsfattares perspektiv på engagemang 

för förbättrade livsvillkor för medborgare med IF före och efter deltagande i ett 

besöksprogram. Det innebär att det är den samlade bilden som fokuseras här. 

Inga jämförelser mellan olika grupper av deltagare görs. Att fokusera på 

helhetsbilden innebär att det inte finns någon anledning att tydliggöra exakt 

vilka enskilda deltagare som ingått i studien. Därför görs i stället en 

övergripande och sammanfattande beskrivning av deltagarna i studien. Denna 

beskrivning kan bidra med förståelse för innehållet i materialet men stärker 

samtidigt förutsättningarna till hantering av materialet utifrån forskningsetiska 

riktlinjer om konfidentialitet.  

Åtta personer valde att delta i de inledande intervjuerna en tid innan Special 

Olympics day. I denna grupp fanns politiker och tjänstemän från två kommuner 

representerade. Det innebär att material främst samlades in från deltagare vilka 

är verksamma i den kommun som utgör navet i regionen genom störst 

befolkningsmängd och med verksamhet för medborgare med IF som inkluderar 

medborgare från övriga kommuner i regionen. Material samlades också in från 
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deltagare verksamma i glesbygd. Bland de politiker som ingick i studien fanns 

representation från olika politiska partier med skilda värderingsgrunder. Bland 

deltagarna fanns också representation från idrottsrörelsen.  

Bland deltagarna fanns personer med mångårig erfarenhet av nuvarande 

position som tjänsteperson eller politiker men också deltagare vilka beskrev sig 

som förhållandevis nya i arbetet. De flesta deltagare beskrev att de på ett eller 

annat sätt berör frågor som gäller medborgare med IF i sitt dagliga värv. I något 

fall beskrevs målgruppen som central i det dagliga arbetet men för de flesta 

inkluderades medborgare med IF bland många olika målgrupper i samhället 

vilka beskrevs som centrala för de egna arbetsuppgifternas ansvarsområden.  

Intervjuerna utgick ifrån deltagarnas professionella roll. Frågor ställdes endast 

om arbetsuppgifter och perspektiv på livsvillkor för medborgare med IF utifrån 

den egna professionella rollen. Några personliga frågor ställdes inte.  

Datainsamling 

Datainsamlingen bestod av tre nedslag och inleddes med intervjuer före Special 

Olympics day vilket följdes av observationer under genomförandet av 

besöksprogrammet vid Special Olympics day och avslutades med uppföljande 

intervjuer efter genomfört besöksprogram. Materialet inkluderar åtta personer 

vilka i sitt dagliga värv har en position som beslutsfattare eller tjänsteperson med 

relevans för frågor vilka rör livsvillkor för medborgare med IF. Av dessa deltog 

sju personer genom hela datainsamlingen med deltagande i besöksprogram vid 

Special Olympcis day samt uppföljande intervjuer. Materialet kring dessa 

fokuseras i de analyser som görs här.  

Inledande intervjuer. Åtta deltagare (enligt ovan) deltog vid de inledande 

djupintervjuerna. Vid tiden för datainsamling rådde rekommendation om att 

hålla distans, att arbeta hemifrån vid möjlighet och undvika resor för att minska 

smittspridningen av coronaviruset. Dessa förutsättningar innebar att de 

intervjuer som genomfördes gjordes via telefon eller videomöte.  

Observationer. Av de vilka genomfört de inledande intervjuerna deltog sju 

personer vid besöksprogrammet under Special Olympics day. Detta innebär att 

interaktionen mellan beslutsfattare och medborgare med IF observerades.   



 

8 

Uppföljande intervjuer. Kontakt togs med de personer vilka deltagit vid de 

inledande intervjuerna och vid besöksprogrammet för Special Olympics day. 

Samtliga tackade ja till att delta i de uppföljande intervjuerna och därmed 

genomfördes intervjuer med sju personer.  

Material. De material som samlats in består av ljudfiler från de båda 

intervjutillfällena; transkriberade intervjuer; minnesanteckningar från varje 

enskild intervju samt från observationer vid Special Olympics day; memos 

(analytiska reflektioner) från varje enskild intervju samt från observationer.  

Utöver dessa material som betraktas som underlag för forskning kompletterades 

observationerna vid Special Olympics day med fotografier vilka i detta 

sammanhang utgör visuella minnesanteckningar från Special Olympics day.  

Etiska överväganden 

Den datainsamling som genomförts har gjorts med deltagare vilka ingått i 

studien i sin profession, som beslutfattare och tjänstepersoner, vilka fått svara på 

frågor utifrån sitt värv. Innan intervjuer har genomförts har information getts 

vilken utformats i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer för information till 

forskningspersoner (Vetenskapsrådet, 2017). Deltagarna informerades bland 

annat om att intervjuerna avgränsas till den professionella rollen, om 

deltagandets frivillighet och den självklara möjligheten att avbryta deltagande 

när som helst, också efter påbörjad datainsamling. Informationen upprepades 

inför genomförandet av datainsamling. Att deltagarna tagit del av informationen 

har följts upp muntligen inför genomförande av datainsamling och frivilligheten 

till deltagande har särskilt betonats innan varje intervju påbörjats. Samtliga 

deltagare gav sitt uttryckliga samtycke till deltagande och ljudinspelning.  

Vid genomförandet av Special Olympics day deltog intervjupersonerna 

tillsammans med andra, bland annat medborgare med IF. Vid detta tillfälle 

fokuserades interaktion mellan intervjustudiens deltagare och medborgare med 

IF. Minnesanteckningar och memos avgränsades till de beslutsfattare vilka 

deltog i besöksprogrammet.  
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Analysmetod 

De resultat som redovisas här baseras på tematiska analyser genomförda i 

enlighet med Braun & Clarke (2006). Analyserna baseras på innehållet i 

transkriberade intervjuer genomförda före respektive efter besöksprogrammet 

vid Special Olympics day samt minnesanteckningar och memos från såväl 

intervjuer (före och efter) som från observationer genomförda i anslutning till 

Special Olympics day.  

I våra analyser av beslutsfattares uttryck för engagemang före respektive efter 

deltagande i besöksprogrammet vid Special Olympics day har vi haft en 

inkluderade utgångspunkt. Vi har sökt efter uttryck relaterade till sådana 

aspekter av engagemang för ökat samhällsdeltagande som lyfts fram i 

teoriavsnittet (ovan). Det innebär att vi lyssnat efter hur intervjupersonerna talat 

om medborgare med IF i termer av förutsättningar att använda och ta del av de 

samhälleliga förmåner, till långvariga personliga relationer, vardagliga möten 

och möjlighet att känna samhörighet med andra. 
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Resultat – uttryck för engagemang  
Tre parallella tematiska analyser har gjorts av det insamlade materialet där vi har 

sökt efter betydelsebärande teman vad gäller hur engagemang för medborgare 

med IF beskrivs utifrån beslutsfattares perspektiv före genomförandet av Special 

Olympics day, under aktivitetsdagen och en tid efter att intervjupersonerna 

deltagit i besöksprogrammet vid Special Olympics day. Resultaten av dessa 

tematiska analyser sammanfattas i tabellen nedan och redovisas därefter var för 

sig.  

  
Före 

 
Under 

 
Efter 

 
Huvudteman 
Underliggande 
teman 

 
I, Ett professionellt 
bemötande för 
likvärdighet mellan 
grupper 
 
II, Intresse till följd av 
målgruppens ökade 
synlighet  

Intresse till följd av 
specifika event 

 
III, Kunskap genom 
möten och nätverk  
 
IV, Avstånd mellan 
beslutsfattare och 
medborgare  
Möten genom ombud 
Tillit till LSS-verksamhets 
förmåga att uppfylla 
målgruppens behov 
Personlig närhet till 
målgruppen 
 

 
I, Samverkan bidrar till 
fördjupat engagemang 
 
II, Interaktion skapar 
närhet och trygghet 
 
III, Rollmix överbryggar 
gränsen mellan 
professionellt och 
privat 

 
I, Att mötas ger 
fördjupad förståelse 
Att träffas bidrar till närhet 
Ökat engagemang 
genom glädje 
Att mötas bidrar till 
trygghet och minskad 
ängslan 
Interaktion ger 
inifrånperspektiv 
 
 
II, Kontakter bidrar med 
olika perspektiv 
 
III, Intresse för 
framtiden uppstår i 
mötet 
Vardagen i LSS-
verksamhet beskrivs som 
avgörande 
Ifrågasättande kring 
betydelsen av enskilda 
insatser  
 

Tabell 1. Sammanfattning av huvudteman och underliggande teman skapade i analyser av material 

som beskriver beslutsfattares perspektiv på engagemang för medborgare med IF före, under och 

efter deltagande i besöksprogram vid Special Olympics day. 

Efter den fördjupade redovisningen av de tre tematiska analyserna (nedan) följer 

en diskussion av likheter och skillnader i hur engagemang för medborgare med 

IF beskrivs utifrån beslutsfattares perspektiv före, under och efter deltagandet i 

besöksprogrammet vid Special Olympics day.  
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Uttryck för engagemang före, under och efter 
besöksprogram vid Special Olympics day 

Före  

Den tematiska analysen av det material som samlats in inledningsvis under 

projektet och därmed före intervjupersonernas deltagande vid det 

besöksprogram som genomfördes vid Special Olympics day har gett ett antal 

teman som på olika sätt belyser perspektiv på engagemang för medborgare med 

IF.   

De huvudteman som skapats visar hur engagemang för medborgare med IF 

beskrivs av beslutsfattare utifrån följande teman: (I) Ett professionellt bemötande för 

likvärdighet mellan grupper; (II) Intresse till följd av målgruppens ökade synlighet vilket 

åtföljs av ett underliggande tema, Intresse till följd av specifika event, som tydliggör 

hur genomförandet av Special Olympics Invitational games i Östersund 2020 

spelat särskilt stor roll vad gäller synlighet av intellektuell funktionsnedsättning; 

(III) Kunskap genom möten och nätverk och (IV) Avstånd mellan beslutsfattare och 

medborgare. Detta sista huvudtema åtföljs också av tre underliggande teman: 

Möten genom ombud, Tillit till LSS-verksamhetens förmåga att uppfylla målgruppens 

behov och Personlig närhet till målgruppen.  

I, Ett professionellt bemötande för likvärdighet mellan grupper 

Vid den tematiska analysen av materialet framkom ett första tema som vi här 

benämner ”Ett professionellt bemötande för likvärdighet mellan grupper”. Detta tema 

beskriver hur beslutsfattarnas perspektiv på livsvillkor för medborgare med IF 

beskrevs i relation till andra grupper i samhället. Det framstod som viktigt för 

beslutsfattarna att inte värdera olika grupper av medborgare mot varandra och 

när man visade på sitt engagemang för livsvillkor för medborgare med IF kom 

det ofta att relateras till att också andra grupper är viktiga att lyfta fram i fråga 

om livsvillkor. Ett exempel på detta förhållningssätt syns i dessa citat: 

Alla ska ha rätt till skola och fritid. En ny yta ska vara tillgänglig för alla. (IP1) 

Tillgänglighet för funktionsnedsättningar – det är ju bra för alla. Tillgänglighet för alla! 

(IP5) 

Alla är medborgare. De bor här! De har rättigheter och möjligheter. (IP5) 



 

12 

Den professionella rollen framstod som central i detta tema och användes som 

grund för att betona att medborgare med IF ska behandlas likvärdigt med andra 

grupper i samhället, man ska ”…behandla denna grupp som alla andra” (IP1) som en 

av intervjupersonerna uttryckte det. Eller i termer av att alla ”grupper som behöver 

särskilt stöd” ska lyftas fram (IP3). 

Samtidigt som analysen visade att engagemang för livsvillkor för medborgare 

med IF förstods som del av ett övergripande jämlikhetsperspektiv med mål att 

bidra med likvärdiga förutsättningar för alla grupper i samhället fanns det också 

uttryck i materialet som visade att medborgare med IF ändå inte hanteras sida 

vid sida med andra grupper i samhället. I stället framkom en bild av en grupp 

som alltid ”kommer i andra hand” (IP2), eller som en annan av deltagarna uttryckte 

det: ”Vi vill behandla dessa personer likvärdigt, men vi kan inte” (IP4). Även om 

tanken är god så missar man ofta att göra anpassningar för denna grupp, något 

som beskrivs i följande citat: 

När vi bygger nya anläggningar, då kommer frågan alltid upp. Men man missar ändå att 

göra anpassningar! (IP5). 

En annan av beslutsfattarna menade att man riskerar att missa denna grupp 

också när särskilda tillgänglighetssatsningar görs. En viktig del i detta är att man 

uppfattar att det sällan görs satsningar specifikt för medborgare med IF utan att 

denna grupp inkluderas i övergripande satsningar på personer med 

funktionshinder i största allmänhet. Inom ramen för detta upplever man då att 

medborgare med IF förhållandevis ofta kan ”hänga med” (IP3) i olika typer av 

satsningar, men sällan utgör fokus för satsningen som sådan. Man reflekterar 

också över att olika satsningar kan vara öppna för alla, men medborgare med IF 

ändå sällan deltar:  

Det svåra är att olika saker inte exkluderar, men vem gör att målgruppen [medborgare 

med IF] faktiskt kommer dit? (IP5) 

Ett annat perspektiv vad gäller svårigheter att inkludera medborgare med IF som 

framkommer av analysen är att det är relativt sett få individer som ingår i 

gruppen. Man menar att detta innebär utmaningar då det relativa fåtalet 

personer i fråga omöjliggör särskilda satsningar på grupper av medborgare med 
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IF, i stället krävs individuella anpassningar specifikt relaterade till en enskild 

medborgare (IP8). 

Förutsättningarna för medborgare med IF på regional nivå relaterades i 

materialet till synen på denna grupp på nationell nivå. En av deltagarna 

relaterade svårigheterna att särskilt prioritera medborgare med IF till hur man 

ser på denna grupp på nationell nivå: 

Det händer väldigt lite nationellt. Det finns ingen dragkraft kring denna grupp. (IP2).  

Sammanfattningsvis beskriver detta tema en dubbelhet där beslutsfattare å ena 

sidan beskriver engagemang för medborgare med IF som likvärdigt med andra 

grupper i samhället samtidigt som man å andra sidan beskriver hur denna grupp 

sällan prioriteras och i stället hamnar vid sidan av särskilda satsningar.  

II, Intresse till följd av målgruppens ökade synlighet 

Analysen visar att livsvillkor för medborgare med IF upplevs vara aktuellt och 

att medborgare med IF upplevs vara alltmer synliga i relation till de frågor man 

arbetar med, detta perspektiv på engagemang för medborgare med IF utgör ett 

huvudtema i analysen och benämns här ”Intresse till följd av målgruppens ökade 

synlighet”.  

I materialet finns exempel på hur beslutsfattares engagemang för medborgare 

med IF relateras till en upplevd ökad synlighet för gruppen, som i detta exempel: 

Samhället är kanske under förändring kring dessa grupper? (IP5). 

Intresse till följd av specifika event 

I analysen framkommer också ett underliggande tema vad gäller synlighet. Detta 

undertema relaterar till att upplevelsen av att livsvillkor för medborgare med IF 

beskrivs som allt synligare. Detta underliggande tema, Intresse till följd av specifika 

event, visar särskilt hur genomförandet av Special Olympics Invitational Games i 

Östersund 2020 beskrivs som avgörande vad gäller att synliggöra förutsättningar 

för medborgare med IF. En av deltagarna uttrycker det som en trend: ”Det är en 

trend att bry sig om parasport. Man har sett den gruppen just nu!” (IP5) Samtidigt 
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framhåller andra att Special Olympics Invitational games fungerade som en 

katalysator för kunskap och förståelse för denna grupp av medborgare:  

Det vi lärde oss inför Special Olympics är att det är en väldigt utsatt grupp, vilket vi inte 

varit medvetna om. (IP7) 

Att Special Olympics Invitational Games genomfördes i regionen uppfattas ha 

möjliggjort att lyfta frågorna politiskt samt för att skapa aktivitet i kommunens 

olika enheter. Det har gett ”intresse, verksamhetsutveckling och nya mötesplatser” 

som en av deltagarna beskriver det (IP6) liksom en ”ökad medvetenhet, ökad 

inkludering” (IP7). 

III, Kunskap genom möten och nätverk 

Ytterligare ett tema som framkom i denna del av analysen (baserad på 

intervjuerna som genomfördes före besöksprogrammet vid Special Olympics 

day) benämns här ”kunskap genom möten och nätverk”. Detta tema beskriver hur 

personliga möten och samtal utgör förstahandsalternativet som grund för 

kunskap och förståelse för medborgare med IF. Analysen visar att de möten som 

utgör främsta källa till kunskap och förståelse vad gäller livsvillkor för 

medborgare med IF främst ingår i informella eller löst sammansatta nätverk till 

exempel för regional samverkan där information sprids utifrån de frågor som är 

aktuella i gruppen just nu. Att hålla sig uppdaterad och informerad ses som en 

personlig angelägenhet i den egna professionella rollen – det är ”eget ansvar att 

skaffa kunskap” (IP3) som en av deltagarna uttrycker det.  

Analysen visade att det finns kompetens i frågor som rör livsvillkor för 

medborgare med IF, vilket illustreras av följande citat: ”Väldimensionerad stab med 

duktiga tjänstemän som kan svara på det mesta” (IP6). En av deltagarna berättade att 

betydelsen av kunskap genom nätverk och samtal i hög utsträckning är en fråga 

om svårigheter att få tiden att räcka till för inläsning: ”En fråga om tid. Tiden finns 

inte. Väldigt beroende av vad andra berättar för mig” (IP4). Samtidigt framkommer ett 

mönster av analysen som visar att kännedom om specifika individers kunskap är 

avgörande för att få svar på frågor kring livsvillkor för medborgare med IF. 

Några av intervjupersonerna uttryckte det så här:  

Det gäller att veta vem man ska fråga. (IP1)  
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Vara med i de här sammanhangen [nätverk kring specifika event]. (IP4) 

Även textbaserad information framstod ur analysen som central för kunskap och 

förståelse för medborgare med IF. I materialet framkom det att Socialstyrelsen 

bedömdes vara en central aktör vad gäller livsvillkor för medborgare med IF på 

nationell nivå. Lokalt framstod Parasportförbundet som den mest centrala aktör 

vad gäller kunskapsspridning i relation till dessa frågor.  Det framkom också att 

deltagare tar del av officiella publikationer, IVO-granskningar, anvisningar från 

Socialstyrelsen etcetera. Också nöjdhetsundersökningar besvarade av 

medborgare med IF och/eller deras anhöriga lyfts fram som en kunskapsbas i 

detta sammanhang.  

Vidare visade analysen på utmaningar vad gäller vilka perspektiv som lyfts fram 

då kunskap främst inhämtas i samtal. Ett exempel på detta är hur en av 

intervjupersonerna reflekterade över att Parasportförbundet utgör en central 

aktör vad gäller livsvillkor för medborgare med IF, samtidigt som 

Parasportförbundet fokuserar på en avgränsad del av livsvillkor för denna 

grupp, nämligen möjligheter till idrottsutövande. ”Hur funkar det för dem som inte 

idrottar?” frågade sig en av deltagarna i intervjustudien (IP1).  

IV, Avstånd mellan beslutsfattare och medborgare 

Samtidigt som materialet visar att personliga möten ligger till grund för kunskap 

och förståelse för gruppen medborgare med IF visar analysen också att få möten 

kommer tillstånd direkt mellan beslutsfattare och medborgare med IF. Analysen 

vittnar om ett avstånd mellan beslutsfattare och medborgare med IF i 

professionella sammanhang (och i vissa fall samtidig närhet i privata och 

personliga relationer). Avstånd mellan beslutsfattare och medborgare utgör det sista 

huvudtemat för denna del av analysen och beskriver ett sista perspektiv på hur 

beslutsfattare ger uttryck för engagemang för medborgare med IF. Avståndet kan 

sammanfattas i följande citat som utgör svar på frågan om hur intervjupersonen 

uppfattar att relationen ser ut mellan beslutsfattare respektive medborgare med 

IF: Finns ingen! (IP5)  

Detta tema byggs upp av tre underliggande teman, Möten genom ombud, Tillit till 

LSS-verksamhetens förmåga att uppfylla målgruppens behov och Personlig närhet till 

målgruppen.   
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Möten genom ombud 

I den analys som gjorts utgör dessa perspektiv på engagemang för medborgare 

med IF ett underliggande tema, benämnt möten genom ombud, som tydliggör just 

denna aspekt av hur relationer beskrivs som centrala för kunskap och förståelse 

för gruppen medborgare med IF.  

I kommunal verksamhet sker dialog kring frågor som rör den specifika gruppen 

främst inom ramen för verksamhet där olika brukarorganisationer är 

engagerade, vilket framstår av analysen som viktigt och väl fungerande: 

Det viktigaste är dialogen med brukarorganisationerna. (IP6)  

Att relationen till medborgare med IF dock ofta baseras på ombud var något som 

deltagarna i studien var medvetna om. En av deltagarna uttryckte att ”Föreningar 

står för relationer med denna grupp” (IP1). En annan deltagare lyfte fram att frågan 

om möten via ombud inte avgränsas till att medborgare med IF representeras av 

andra, utan att man också från beslutsfattares sida använder sig av ombud:  

Går ofta via ombud från två håll. Kommunens personal funkar som ombud från 

kommunens sida. Brukarorganisationerna funkar som ombud från målgruppens sida. 

(IP6) 

Trots dialog via möten framstår det av materialet som att deltagarna uppfattar att 

dialogen mellan beslutsfattare och medborgare med IF har utvecklats till det 

bättre över tid, med stärkt dialog som resultat: ”Tidigare var det snarare diskussion 

via massmedierna, men detta med dialog fungerar bättre!” (IP6). 

Analysen visade att det uppfattades som problematiskt att medborgare med IF 

inkluderas genom ombud. En av deltagarna talade i termer av att det 

behövs ”ökad inkludering” [av medborgare med IF] (IP3) och en annan beskrev 

situationen i termer av ojämlikhet: 

”Denna grupp har svårt att göra sin röst hörd. I nästan alla brukarorganisationer 

företräds de av någon annan. Det är få personer med utvecklingsstörning som deltar.” 

(IP2) 
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Analysen ger en samlad bild av att deltagarna ser det som ett ”utvecklingsområde 

att få målgruppen [medborgare med IF] att ha direktkontakt med politiken på något sätt” 

(IP6). 

Tillit till LSS-verksamhetens förmåga att uppfylla målgruppens behov 

Vad gäller beslutsfattares perspektiv på livsvillkor för medborgare med IF visade 

analysen att verksamhet relaterad till LSS framstod som den främsta ingången i 

fråga om att säkerställa goda förutsättningar för denna grupp. Det framstod i det 

insamlade materialet att LSS-verksamheten i regionen uppfattades, av 

intervjupersonerna, som väl utbyggd och till största del bestående av bra 

verksamhet. En av intervjupersonerna framhöll att ”Vi har mest [LSS-]verksamhet i 

förhållande till folkmängd i hela Sverige” (IP2) och en annan talade om att man i 

regionen har ”en hög andel i målgruppen som bor i LSS-bostäder” och att detta ska 

förstås som ”ledande, nationellt” (IP6). Engagemanget för medborgare med IF via 

LSS-verksamheten lyfts alltså fram som väl fungerande, men det finns också 

tecken på att man kan se att fokus på LSS kan bidra till osynliggörande av 

medborgare med IF. En reflektion kring detta syns i följande citat: 

Eftersom vi har en hög andel LSS-boenden, så när vi pratar om andra verksamheter, så 

kanske vi inte pratar så mycket om denna målgrupp. Det avgränsas till LSS. (IP6) 

Bilden av LSS-verksamheten i regionen framställdes emellertid inte bara som väl 

fungerande. I vissa fall uttrycktes misstro mot personalens förmåga att möta 

behov relaterade till livsvillkor för medborgare med IF. En av deltagarna menade 

att ”personalen sätter sina egna behov före boendes behov” (IP4). I något fall upplevde 

beslutsfattare tvärtemot misstro från personal inom ramen för LSS gentemot 

beslutsfattare och tjänstemän mot bakgrund av att de satsningar för stärkta 

livsvillkor för medborgare med IF uppfattats ha tolkats som kritik mot befintlig 

LSS-verksamhet. I andra fall uttrycktes funderingar kring hur lagkrav kring LSS-

verksamhet kan vara hindrande vad gäller att bidra till goda livsvillkor för 

medborgare med IF: ”Nationella regler, lagstiftning driver mot institution” (IP6).  

Sammantaget visar detta underliggande tema på en komplex bild där LSS-

verksamheten framhålls som central för utveckling av livsvillkor för medborgare 

med IF samtidigt som det tycks finnas utmaningar i samarbetet mellan personal 

verksamma i LSS-verksamheten och beslutsfattare.  
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Personlig närhet till målgruppen 

Vad gäller avstånd är det viktigt att påpeka att det är utifrån hur deltagarna 

beskrivit engagemang för medborgare med IF i sin professionella position som 

analysen gett uttryck för ett generellt avstånd. Samtidigt vittnar deltagare om 

personliga relationer med medborgare med IF där närhet präglar umgänget, 

personlig närhet till målgruppen, utgör därför ett underliggande tema här. Detta 

underliggande tema visar hur beslutsfattares engagemang för livsvillkor hos 

medborgare med IF beskrivs i relation till närhet i personliga relationer mellan 

intervjupersoner i den privata rollen, men inte som del av den professionella 

positionen (som beslutsfattare).  

Exempel på detta finns i att deltagare lyfter fram att de i arbetsvardagen möter 

medborgare med IF vilka utför enklare sysslor på arbetsplatsen (fixar fika, 

arbetar med dokumentförstöring etc.). Dessa möten har betydelse för förståelse 

för gruppen, men utgör snarare privata kontakter än möten mellan beslutsfattare 

och medborgare med IF i sammanhang som har att göra med livsvillkor för 

denna grupp. Med utgångspunkt i privata relationer stärks förståelsen för 

livsvillkor hos medborgare med IF. Ett exempel på detta tydliggörs i följande 

citat: 

Jobbade på en arbetsplats där Mica jobbade. De [verksamma med IF] skjutsades din med 

färdtjänst. --- Det blev tydligt att ohälsan var stor i gruppen. Vilka möjligheter har dessa 

för ett hälsosamt liv? (IP5) 

Dessa privata kontakter har alltså betydelse för beslutsfattares perspektiv på 

engagemang för medborgare med IF men präglar alltså inte resultatet av vad 

gäller perspektiv på engagemang för livsvillkor hos gruppen medborgare med 

IF.  

Under  

Under Special Olympics day utfördes observationer där material samlades in i 

form av fältanteckningar och fotografier. Den tematiska analysen av dessa 

material har resulterat i tre teman som anses centrala i förhållande till 

engagemang och deltagande under aktivitetsdagen: (I) Samverkan bidrar till 

fördjupat engagemang, (II) Interaktion skapar närhet och trygghet och (III) Rollmix 

överbryggar gränsen mellan professionellt och privat.  
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I, Samverkan bidrar till fördjupat engagemang  

De beslutsfattare som närvarade under Special Olympics day synliggjorde vikten 

av samverkan mellan olika instanser vilket utgör underlag för det första temat i 

denna del.  Detta var något som upplevdes som betydelsefullt under dagens 

samtliga aktiviteter men var särskilt framträdande under förmiddagen som 

inleddes med ett antal föreläsningar i det tält som fanns uppställt på 

idrottsplatsen. Samtliga föreläsningar präglades av en positiv känsla med 

inlyssnande och samtidigt aktiva deltagare. Medverkande beslutsfattare 

uttryckte sitt engagemang på olika vis. De antecknade, ställde frågor till 

föreläsarna och upplevdes drivande i sin önskan kring samverkan och att vara en 

del av ökad hälsa hos alla medborgare i regionen.  

En önskan om samverkan rörande hälsofrågor förtydligades när en av 

beslutsfattarna föreslog ett regionalt samverkansprojekt vilket mottogs positivt 

av övriga beslutsfattare. Engagemanget hos de medverkande beslutsfattarna tog 

sig också i uttryck av att ett flertal uttryckte ett missnöje kring att det var så få 

beslutsfattare på plats. En av beslutsfattarna uttrycker att det är otroligt viktigt 

och roligt att ses men att de som är på plats är redan engagerade. Detta förstärks 

av att ett flertal av de medverkande beslutsfattarna upplevdes känna varandra 

sedan tidigare.  
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II, Interaktion skapar närhet och trygghet 

Centralt i upplevelsen och materialet ifrån Special Olympics day är den 

interaktion som skedde mellan både medborgare och beslutsfattare vilket utgör 

det andra temat som beskriver hur engagemang för medborgare med IF 

uttrycktes under Special Olympics day. Under förmiddagens föreläsningar 

handlade det främst om interaktionen mellan deltagande beslutsfattare men allt 

eftersom dagen pågick skapades möten där även medborgare deltog. Dagen 

karaktäriserades av en glädje kring att mötas, samtala och att delta i 

gemensamma aktiviteter. Vid många tillfällen under dagen uttryckte ett flertal av 

beslutsfattarna sig positiva till att vara på plats och poängterade vikten av att 

vara nära medborgare och andra beslutsfattare. 
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Ett antal beslutsfattare och medborgare bjöds in till en gemensam lunch. Vid 

lunchen satt deltagande beslutsfattare och medborgare tillsammans i tältet. 

Stämningen var mycket god och det fördes ett skämtsamt och trevligt samtal. 

Alla som var på plats gav uttryck för hur viktigt det var att träffas och det fanns 

en tydlig vilja hos ett flertal av beslutsfattarna att involvera medborgarna i 

samtalen. En av beslutsfattarna var till synes nära bekant med de deltagande 

medborgarna vilket upplevdes skapa ytterligare trivsel.  

Lunchen övergick sedan i en workshop där det diskuterades hur flera kan bli 

hälsosammare och idrotta. Efter en presentationsrunda fokuserades samtalet 

kring rörelse i vardagen. De flesta berättade att de varit aktiva sedan barndomen 

och samtliga deltagare upplevdes nyfikna och engagerade i varandras 

berättelser. När medborgarna berättade om deras aktiva vardag kretsade det 

mycket kring huruvida personalen på boenden möjliggör fysisk aktivitet vilket 

inte upplevdes som vanligt förekommande. Beslutsfattarna var inlyssnande och 

uttryckte en upprördhet kring detta faktum. Ett flertal av beslutsfattarna ställde 

frågor till medborgarna kring hur de skulle önska att personalen kan möjliggöra 

ett mer aktivt liv. Medborgarna uttryckte att en tydlig riktning kring fysisk 

aktivitet, trygghet och en inbjudande känsla hos personalen är centralt. En av 

beslutsfattarna bjöd in till samtal kring vad idrottsföreningar kan göra för att 

medborgarna ska våga testa nya idrotter och fick följande svar av en 

medborgare: 

Det är viktigt att man kan prova på med en kompis och att någon i personalen följer med. 

Föreningar ska bara våga låta oss prova, vi berättar hur. Det sämsta en förening kan göra 

är att inte tro på oss. 

III, Rollmix överbryggar gränsen mellan professionellt och privat 

I de aktiviteter som genomfördes under Special Olympics day kom deltagarnas 

olika roller att mixas där såväl den professionella rollen som 

beslutsfattare/tjänsteperson aktiverades sida vid sida med den privata rollen 

vilket utgör det sista temat som beskriver hur engagemang för medborgare med 

IF tog sig uttryck under besöksprogrammet. Ett flertal av beslutsfattarna 

upplevdes känna varandra sedan tidigare både i sin professionella roll och 

privat. Att både skapa nya relationer och att underhålla gamla upplevdes som 

viktigt, vilket också ett flertal uttryckte vid olika tillfällen. 
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Under dagen arrangerades en stafett för deltagande beslutsfattare och 

medborgare. Innan stafetten hölls en gemensam uppvärmning där samtliga 

beslutsfattare deltog, dock med lite olika engagemang och entusiasm. De 

medborgare som deltog gjorde det med stort engagemang. Till en början 

upplevdes beslutsfattarna lite trevande men positiva och allt eftersom 

uppvärmningen pågick ökade engagemanget och stämningen var mycket god. 

  

 

När det var dags för stafett var engagemanget stort. De medborgare och 

beslutsfattare som deltog i stafetten gjorde det i mixade lag. Aktiviteten kantades 

av glada tillrop ifrån både deltagare och åskådare.   
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Uppvärmningen och stafetten upplevdes skapa en närhet mellan beslutsfattare 

och medborgare vilket blev mycket tydligt efteråt då rollen beslutsfattare och 

medborgare inte vara lika separerad.  

Efter 

De beslutsfattare som intervjuades efter Special Olympics day var alla allmänt 

positiva till dagen och gav på olika sätt uttryck för hur dagen påverkat deras 

engagemang för gruppen medborgare med IF. De huvudteman som skapats 

genom den tematiska analysen av de intervjuer som genomfördes efter 

deltagandet vid besöksprogrammet visar hur engagemang för medborgare med 

IF beskrivs utifrån följande tre teman: (I) Att mötas ger fördjupad förståelse vilket 

byggs upp av fyra underteman; Att träffas bidrar till närhet, Ökat engagemang 

genom glädje, Att mötas bidrar till trygghet och minskad ängslan och Interaktion 

ger inifrånperspektiv, (II) Kontakter bidrar med olika perspektiv och (III) Intresse för 

framtiden uppstår i mötet. Det sista temat inkluderar två underliggande teman: 

Vardagen i LSS-verksamhet beskrivs som avgörande och Ifrågasättande kring 

betydelsen av enskilda insatser.  
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I, Att mötas ger fördjupad förståelse 

Något som lyftes som mycket positivt med dagen var det fysiska mötet med 

deltagarna, att få träffas. Flera av respondenterna gav uttryck för att det var det i 

bästa med dagen var att få träffa och umgås med medborgarna och att det fysiska 

mötet leder till ökad förståelse. Man behöver ses! Man behöver träffas! 

Det bästa med en sådan här dag är att få träffa medborgarna, att träffas, umgås och att få 

ett ansikte. Så mycket faller på plats då. (IP1)   

Samtidigt visar analysen att flera respondenter gärna sett att tiden med 

medborgarna varit längre.  

En väldigt bra dag. Man önskar mer tid med medborgarna. (IP4) 

Det bästa var att få träffa brukarna, men tiden var ganska knapp. Hade önskat mer tid. 

Hade kanske varit bättre att lägga dagen på en vardag, med fokus på att träffa brukarna. 

(IP3) 

Ett första tema som analysen efter deltagande i Special Olympics day resulterade 

i benämner vi därför att mötas ger fördjupad förståelse. Temat var tydligt och lyftes 

fram av samtliga respondenter, och på lite olika sätt. En fördjupad förståelse 

erhålls genom ökad närhet, glädje, minskad ängslan och inifrånperspektiv.  

Att det fysiska mötet skapar en närhet är inte överraskande, inte heller att närhet 

bidrar till en fördjupad förståelse för gruppen och deras livsvillkor. Analysen av 

materialet visar vidare att en starkt bidragande orsak till den fördjupade 

förståelsen som mötet bidrar till är den glädje som brukarna ger uttryck för. Just 

glädjen, den spontana och oförställda glädjen som brukarna ger uttryck för 

smittar i mötet, och flera interjude menar att just glädjen är det som väcker och 

ökar det engagemang de intervjuade känner för gruppen medborgare med IF. 

Något som också lyftes i intervjuerna var all glädje och energi som hade präglat 

dagen på Hofvallen.  

Redan vid entrén stod Sonja och tar emot. Blev SÅ härligt välkomnad. Jag slogs av 

glädjen. Här händer det saker. En glädje direkt. (IP5). 
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Jag gillar inte ens sport, men att få vara med om en sån här dag var verkligen något 

extra. Man undrar om man själv har valt rätt jobb (IP7).  

Flera intervjuade utryckte en uppfattning att dagen gav ytterligare näring åt det 

engagemang som man redan hade för gruppen och deras livsvillkor, men som nu 

förstärktes. Med all glädje och energi som finns i gruppen så får man en känsla 

av att allt går. Det finns inga hinder!   

En sådan här dag fyller på känslor och kunskap, vilket ökar mitt engagemang som 

politiker. (IP5) 

Flera intervjuade underströk vikten av att fokusera på möjligheter, och inte – som 

är så vanligt – fokusera på hinder och svårigheter. Glädjen och energin ansåg 

några gör det lättare att se just möjligheter.  

 All glädje gör att man ser möjligheter. Det är viktigt att se möjligheter – och inte hinder. 

Politik handlar om att vilja! Ibland kan gruppen glömmas bort, så bra med en sån här dag 

som påminner! (IP5) 

Några intervjuade berättade om en ängslan och osäkerhet man hade inför Special 

Olympics day, och att dagen i sig bidrog till minskad ängslan. Om man själv inte 

har så mycket erfarenhet av umgänge med medborgare med IF så är det lätt till 

att man känner ängslan.  

Jag var lite orolig inför dagen, och gjorde viss research. (IP5).  

Man känner sig osäker och är rädd att göra fel. Vidare uppgavs att en stor fördel 

med att fysiskt få träffas är just att denna ängslan försvinner. Det fysiska mötet 

minskar klyftan mellan ”vi och dom”. 

Det gäller att våga. Vi är nog alla till mans alltför rädda att inkludera och bjuda in 

personer med intellektuell funktionsnedsättning. Man är rädd att göra fel, att det inte ska 

bli bra för personerna. Man vill väl men är rädd att göra fel. Vi måste sluta ängslas. (IP8)  

Några av de intervjuade uppgav att de, ”såhär i efterhand”, skämdes över den 

ängslan de känt. Utifrån den roll och position de hade, så borde de inte behöva 

ängslas, men att de ändå gjorde det. I samtalet konstaterade man samtidigt att 

det nog är ganska naturligt att man inför det okända känner en viss oro och 
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ängslan, och har min inte själv så mycket erfarenhet från umgänge med 

medborgare med IF, så är ju det ”de okända”. I intervjuerna uppstod, i samband 

med detta kring ängslan, ett samtal kring det ofta omedvetna sorterandet i ”vi 

och dom”, och hur lätt hänt det är, men samtidigt hur fel det leder tanken. När 

man träffas och umgås så avtar eller försvinner känslan av ett ”vi och dom”. 

Istället infinner sig en känsla att vi alla är individer, både lika och olika på många 

sätt. Vidare leder det fysiska mötet till att det blir tydligt hur heterogen gruppen 

brukare är. Ett antal intervjuade underströk att det är först när man träffar 

medborgare med IF som man verkligen förstår att de alla är olika individer och 

att vårt sätt att gruppera människor många gånger för tanken i fel riktning. Trots 

att man förstås vet att så är fallet, så gör det fysiska mötet under en dag som 

denna det än tydligare. För några av de intervjuade var det dagens största 

bidrag!  

Det slår mig att det är en så heterogen grupp, så olika individer. Man måste akta sig för 

att betrakta gruppen som homogen. De är alla på så olika nivåer. Olika stimulans behövs. 

(IP1) 

De som var med på dagen var alla ganska välfungerande, men hur gör man med alla 

andra? (IP4) 

En ytterligare konsekvens av det fysiska mötet och att få umgås med brukarna 

var att det öppnade för ett inifrånperspektiv, att man som beslutsfattare får en 

bättre förståelse för hur vardagen och den organiserade verksamheten framstår 

utifrån brukarnas perspektiv.  

Tältet kommer jag ihåg. Några väldigt intressanta föreläsningar som gav nyttig 

information. Spännande att höra från hon som åkte skidor, och av hennes pappa. Viktigt 

att få höra ett inifrånperspektiv. (IP3) 

Dragning från Parasport bra. Skidåkande tjejen och hennes pappa var också bra. Bra med 

inifrånperspektiv. Starkt och bra! (IP5) 

Aktiviteten i tältet var bra. Bra diskussioner efteråt och bra att höra brukarens perspektiv. 

(IP4) 

Med ett inifrånperspektiv förstår man också att många medborgare ofta har de 

resurser som behövs för att klara olika moment i vardagen. En av de intervjuade 
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återberättade vad som en medborgare hade sagt under dagen och som gjort 

intryck, nämligen; Ta emot oss! Sätt inte begränsningar. Vi kan mer än ni tror! 

Och bakgrunden till detta, berättade brukaren, var en situation på golfbanan, då 

brukarna var på en “prova-på-golf-dag”. Allt var frid och fröjd och stämningen 

var god, men så kom ledaren och gjorde klart för deltagarna att de aldrig skulle 

kunna ta grönt kort (vilket behövs för att spela på banan). Det kändes både trist 

och begränsande. 

Med ett inifrånperspektiv förstår man samtidigt hur många och stora hinder som 

kan upplevas finnas i vardagen, och hur mycket hjälp och stöd vissa behöver för 

att kunna övervinna sådana hinder.     

Det slår mig att många medborgarna kan så mycket, men att många andra behöver också 

mycket stöd. (IP1).   

Några av de intervjuade som inte hade så mycket egen erfarenhet från 

arbete/interaktion med medborgare med IF berättade att de under dagen hade 

förstått hur dessa hinder kan se ut, var de kan finnas, och att de ofta, för alla som 

inte upplevde det som hinder, framstår som ganska små. Till exempel att 

träningen eller aktiviteten ofta inte är problemet, men hindret är hur man ska ta 

sig dit. Att till exempel planera och åka kollektivt är för många med intellektuell 

funktionsnedsättning ett stort problem.         

Och många frågor handlar om ren logistik. Till exempel behövs en förståelse kring hur 

svårt det kan vara för många att ta sig till och från idrottshallen? (IP2) 

II, Kontakter bidrar med olika perspektiv 

Ett ytterligare tema som analysen resulterade i benämner vi ”Kontakter med olika 

perspektiv” och under det temat faller respondenternas olika uttryck för vikten av 

en bredare bild, än ens egen, kring livsvillkor för medborgare med IF. Flera 

respondenter underströk vikten av att få träffa andra aktörer inom området, 

andra som på olika sätt är involverade kring medborgare med IF. Analysen visar 

att det är viktigt med kontakter och att man får ett ansikte på personer som man 

kanske känner till namn, men inte mer än så. När man känner till varandra så 

ökar möjligheter till samverkan – vilket är nyckeln till framgång.   
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Jag var med i tältet. Också det kändes bra. Bra med information från olika aktörer - och 

att få träffa dem. (IP2) 

Viktigt att motverka stuprörstänk. Det är samverkan och samarbete som behövs. (IP1). 

Jag träffade politiker, arrangörer och ledsagare. Viktigt med möten mellan olika. Det ökar 

förståelsen för alla involverade (IP4) 

Dagen gav på så sätt ökad kunskap om medborgarna och den apparat som står 

till förfogande i ett bredare perspektiv. Några respondenter nämnde 

Parasportförbundet och deras roll och funktion. Man menade att en vilja finns 

inom förbundet, men att bättre kunskap än nu behövs för att bättre öppna upp 

och inkludera medborgare med IF i verksamheten. Enligt några intervjuade så 

saknas kompetens generellt inom idrotten kring gruppen med intellektuell 

funktionsnedsättning, och man menade att en sån här dag ökar kunskapen.  

Men hur får man idrottsledare som kan och vill coacha en grupp idrottare med 

intellektuell funktionsnedsättning En vanlig ”idrottspappa” klarar inte det. (IP8) 

Någon av de intervjuade höll sig kvar här och problematiserade det faktum att så 

mycket inom idrotten sker på ideell basis. Det finns mycket positivt i det faktum 

att idrott i så hög grad och utsträckning bedrivs ideellt, men i vissa sammanhang 

där medborgare med IF är involverade, skulle en professionalisering vara att 

föredra, till exempel en idrottsledare som är utbildad inom området och som kan 

agera professionellt.   

III, Intresse för framtiden uppstår i mötet  

Vid analysen av materialet framkom också ett tredje tema som vi här 

benämner ”Intresse för framtiden uppstår i mötet”. Detta tema beskriver hur det 

fysiska mötet med brukarna påverkade och ökade intresset för respondenternas 

framtida engagemang för medborgare med IF och deras livsvillkor. Vardagen i 

LSS-verksamhet beskrivs av flera som avgörande. En känsla – som flera av de 

intervjuade gav uttryck för - var känslan att personal vid boenden ofta inte räcker 

till. Många brukare med intellektuell funktionsnedsättning vill så mycket och har 

så mycket energi, men personalen är ofta inte tillräcklig, och anledningarna till 

det kan vara olika. Det är svårt att rekrytera personal med kompetens och 

förståelse, och en delförklaring till det är så få personer inom den sociala sektorn 
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utbildar sig specifikt mot medborgare med IF. I vardagens LSS är det mer 

personalens intressen, än brukarnas, som styr, vilket är olyckligt. Några 

intervjuade funderade i banor som att det kanske behövs tydligare krav 

beträffande fysisk aktivitet vid rekrytering av personal, eller ska man lyfta in 

andra personalgrupper i boenden, exempelvis fritidsledare eller idrottsledare?  

Ofta får jag en känsla av at brukarna har mycket mer energi och kraft än personalen på 

olika boenden. Det är synd. Jag skulle önska att de kunde vara mer på bettet och erbjuda 

brukarna mer att vara med på. De behöver aktiveras. (IP4) 

Kraven på vårdpersonal borde öka. Mer fysisk aktivitet. (IP1) 

Har vår personal rätt kompetens? Kan de och förstår de vad som behövs? Svårt att 

rekrytera bra personal, men otroligt viktigt. (IP2) 

Personalen på boenden styr brukarnas tillvaro. En märklig känsla. Ställ högre krav på 

personalen, eller kan andra engageras? Synd att personalens intressen ska styra! (IP5) 

Vid sidan om undertemat vardagen i LSS-verksamhet så lyftes en del kritiska 

tankar kring Special Olympics day som fenomen. De beslutsfattare som 

intervjuades var överlag positivt inställda till genomförandet av Special 

Olympics day och hur dagen påverkat deras engagemang för brukarnas 

livsvillkor i positiv riktning, men flera gav uttryck för en osäkerhet kring vad 

som händer nu – i ett nästa steg. I analysen benämner vi det som undertema 

ifrågasättande kring betydelsen av enskilda insatser. Kritiken bottnar bl a sig i att 

några av de intervjuade uppgav att de varit med om dagar och aktiviteter som 

liknar Special Olympics day tidigare, men att de då saknat uppföljning. Flera 

intervjuade var inne på samma linje och underströk att det är viktigt att sådant 

här initiativ följs upp och inte rinner ut i sanden.  

Jag har varit med tillräckligt länge för att kunna se igenom alltför vidlyftiga projekt. Det 

är bra med nya initiativ, men de måste också fungera i praktiken och i vardagen - när 

eldsjälen kanske har slutat. (IP2) 

Ett par respondenter hade (redan innan tiden för den uppföljande intervjun) fått 

direkta frågor kring detta av deltagare och andra aktörer som var med på Special 

Olympics day, och hade önskat att de då hade ett mer konkret svar att ge.   
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Kanske var dagen otillräcklig, men definitivt ett steg i rätt riktning. Men vad händer 

sen? (IP2) 

I undertemat ifrågasättande kring betydelsen av enskilda insatser ryms också viss 

skepsis som framkom i intervjuerna kring vem och vilka som dagen egentligen 

var till för. Var deltagarna vid dagen de redan engagerade och frälsta? Kruxet är 

alla andra, de som inte var med. Var var de andra?  

Tunt med politiker. Tycker nog att också de kunde komma. (IP5) 

Och slutligen, finns några risker med en dag som Special Olympics day? Som 

framgått ovan uppgav respondenterna överlag att de var nöjda med dagen och 

att dagen bidragit till deras engagemang för medborgare med IF och deras 

livsvillkor, men en respondent hade allvarligt reflekterat kring om det egentligen 

är klokt att ha en riktad dag som denna? Leder en sådan särbehandling till 

onödigt stigma? Om medborgare med IF ska behandlas på samma sätt som alla 

andra, varför arrangerar men då en Special Olympics day? Special Olympics day 

ägde rum den 11:e september 2021 i Östersund, och bara veckan innan 

genomfördes Idrottens Dag i Östersund, där tusentals barn och unga får vara i 

rörelse. Syftet med Idrottens Dag är att barn och unga ska bli mer fysiskt aktiva, 

och satsningen är en del av European School Sports day, som genomförs 

tillsammans med skolor över hela Europa.  

Varför bjöd man i stället inte in medborgare med intellektuell funktionsnedsättning till 

Idrottens Dag som hölls en veckan före? (IP8)   
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Diskussion 
De analyser av de insamlade materialen som beskriver beslutsfattares 

engagemang för medborgare med IF kännetecknas av följande teman före, under 

och efter genomförandet av besöksprogrammet vid Special Olympics day: 

  
Före 

 
Under 

 
Efter 

 
Huvudteman  

 
I, Ett professionellt 
bemötande för 
likvärdighet mellan 
grupper 
 
II, Intresse till följd 
av målgruppens 
ökade synlighet  
 
III, Kunskap genom 
möten och nätverk  
 
IV, Avstånd mellan 
beslutsfattare och 
medborgare  

 

 
I, Samverkan bidrar 
till fördjupat 
engagemang 
 
II, Interaktion 
skapar närhet och 
trygghet 
 
III, Rollmix 
överbryggar 
gränsen mellan 
professionellt och 
privat  

 
I, Att mötas ger fördjupad 
förståelse  
 
II, Kontakter bidrar med olika 
perspektiv 
 
III, Intresse för framtiden 
uppstår i mötet  
 

Tabell 2. Sammanfattning av huvudteman skapade i analyser av material som beskriver 

beslutsfattares perspektiv på engagemang för medborgare med IF före, under och efter deltagande 

i besöksprogram vid Special Olympics day. 

I föreliggande avsnitt kommer vi att diskutera likheter och skillnader i de teman 

som skapats i analyserna av materialen från de olika nedslag som gjorts, före – 

under – efter deltagande i besöksprogrammet vid Special Olympics day.  

Likheter   
Det blir tydligt utifrån de analyser som gjorts att ett fynd som återkommer i 

analyserna av materialen inhämtade före – under – efter deltagande vid 

besöksprogrammet vid Special Olympics day är att samverkan beskrivs som 

centralt vad gäller engagemang för medborgare med IF.  

Vid intervjuerna före deltagande vid besöksprogrammet pratade deltagarna om 

vikten av samverkan genom möten och nätverk som grund för information och 

kunskap om medborgare med IF. Samverkan blir också centralt under 

aktivitetsdagen där observationerna gav stöd för att samverkan inom regionen 

kring livsvillkor för medborgare med IF ses som centralt för deltagarna. Det 

syntes också att etablerade nätverk kring dessa frågor finns men också att 

deltagare som var med ifrågasatte andra personers frånvaro. Det framstod som 
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om vissa av deltagarna som var på plats inte bara kände varandra i de 

professionella roller som utgjorde grund för deras deltagande utan också tycktes 

känna varandra på ett mer personligt plan. Dessa etablerade relationer 

uppfattades bidra till god stämning för dem som redan kände varandra men 

andra som inte ännu var del av dessa nätverk tycktes i viss mån hamna lite vid 

sidan av. Också i de intervjuer som genomfördes efter genomförandet av 

besöksprogrammet lyftes samverkan fram som centralt. En viktig aspekt som 

nämndes var att aktivitetsdagen gav möjlighet att ytterligare lära känna andra 

inom regionen vilka i sina roller arbetar med frågor som rör livsvillkor för 

medborgare med IF.   

Sammanfattningsvis ger analyserna underlag för att samverkan är centralt för 

hur engagemang för medborgare med IF beskrivs av beslutsfattare före, under 

och efter deltagande i besöksprogram vid Special Olympics day. Vad som 

särskilt lyfts fram vad gäller samverkan varierar dock i viss mån genom 

processen där vi sett att man innan deltagandet vid besöksprogrammet i högre 

grad talade i termer av kunskapsöverföring inom ramen för nätverk och senare 

fokuserade mer på förutsättningar för fördjupad samverkan och fortsatt 

gemensamt arbete.  

Förändringar   
Utifrån de tematiska analyser som gjorts före – under – efter deltagande i 

besöksprogrammet vid Special Olympics day framkommer två områden där 

tematiken förändras genom processen. Detta gäller relationen mellan beslutsfattare 

och medborgare med intellektuell funktionsnedsättning och hur man ser på LSS-

verksamhetens roll vad gäller livsvillkor för målgruppen. 

Vid de inledande intervjuerna framkommer ett avstånd mellan beslutsfattare och 

medborgare med IF. Deltagarna beskriver hur möten sker via ombud och att få 

tillfällen ges där beslutsfattare ges möjlighet att träffa målgruppen. Samtidigt 

framhåller man att de kontaktvägar som finns (via ombud) upplevs väl 

fungerande. Upplägget för Special Olympics day gick ut på att skapa möten 

mellan dessa båda grupper där beslutsfattare och medborgare med IF fick 

möjlighet att delta i fysiska aktiviteter tillsammans. Observationerna bekräftade 

att upplägget gav upphov till interaktion mellan grupperna. Graden av 

interaktion varierade mellan de personer vilka deltog i aktiviteterna. Vid 



 

33 

intervjuerna som genomfördes efteråt framställdes det som särskilt centralt att 

det skedde personliga möten mellan beslutsfattare och medborgare med IF under 

Special Olympics day. Det gav fördjupad kunskap, ökad förståelse och väckte 

positiva känslor för gruppen medborgare med IF.  

Mönstret vad gäller avstånd innan och närhet efteråt återkommer på flera sätt i 

materialet. Ett annat exempel på detta är hur man inledningsvis talade i termer 

av ett professionellt bemötande för likvärdighet mellan grupper – där 

medborgare med IF beskrevs som en av många viktiga grupper att ta hänsyn till 

– och där analysen av intervjuerna som genomfördes efteråt i stället gav stöd för 

fördjupad förståelse för denna specifika målgrupp genom den interaktion som 

skedde vid Special Olympics day. Också tidsperspektivet förändrades något där 

man vid de inledande intervjuerna beskrev hur arbetet kring livsvillkor för 

målgruppen sett och ser ut medan man i de efterföljande intervjuerna har ett 

tydligt framåtperspektiv och uttrycker engagemang för målgruppens framtida 

livsvillkor. Detta relaterar också till hur man talade om LSS-verksamhet. Vid de 

inledande intervjuerna beskrevs en stark tilltro till LSS-verksamhetens förmåga 

att uppfylla målgruppens behov. Efter möten och samtal med målgruppen 

förändrades dessa beskrivningar. Vid de efterföljande intervjuerna framkom en 

oro över LSS-verksamhetens förmåga att möjliggöra goda livsvillkor särskilt vad 

gäller hälsa och fysisk aktivitet.  

Sammantaget gav analyserna att deltagande vid Special Olympics day, genom 

gemensam fysisk aktivitet och den glädje som förknippades med detta, gav 

upphov till möten mellan beslutsfattare och medborgare med IF. Dessa möten 

förstår vi som avgörande för den förändring från ett mer neutralt och 

professionellt förhållningssätt till ett mer personligt engagemang för livsvillkor 

för målgruppen som framkommer som ett centralt fynd i studien. Detta speglas 

också i hur man talar om LSS-verksamhet i intervjuerna där man går från 

självklar tillit till verksamhetens förmåga att möta medborgarnas behov till en 

mer nyanserad och personligt förankrad förståelse för sådan problematik som 

kan vara förknippad med verksamheten.   
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Förslag för fortsatt samverkan  
Utifrån de analyser som gjorts och diskuterats här föreslår vi ett antal områden 

vilka kan utgöra grund för fortsatt samverkan kring livsvillkor för medborgare 

med IF.  

Hur kan fler möjligheter för möten mellan beslutsfattare och medborgare med intellektuell 

funktionsnedsättning skapas? Analyserna har visat att interaktion mellan 

beslutsfattare och medborgare med IF avgörande för engagemang för 

målgruppen. Engagemang för den här gruppen medborgare tycks väckas av de 

direkta mötena inte av information och kunskapsspridning baserat på olika 

projekt. Deltagare upplevde att den del av besöksprogrammet som utgjorde 

personliga möten var för liten. 

Hur når man de beslutsfattare som inte redan är engagerade? De analyser som gjorts 

här indikerar att besöksprogrammet vid Special Olympics day främst nådde de 

vilka redan har ett starkt engagemang för förbättrade livsvillkor för medborgare 

med IF. Detta väcker frågor kring vilken betydelse deltagande i 

besöksprogrammet hade inneburit för dem vilka inte redan har insyn i dessa 

frågor och heller inte redan är positivt intresserade för fördjupad kunskap och 

förståelse för denna grupp av medborgare. Ett medskick från forskargruppen är 

därför att fundera vidare över hur engagemang för förbättrade livsvillkor bland 

medborgare med IF kan förstärkas bland de vilka idag inte redan är engagerade i 

frågan? 

Vilken betydelse har det att information inhämtas via informella kontakter? Analysen av 

de inledande intervjuerna tydliggjorde att beslutsfattare och tjänstepersoner i 

hög grad tar in information via informella (muntliga) kontakter. Man kan 

fundera över vilken information man då tar del av, vilka avsändare som blir 

lyssnade till och vad som händer om en person saknar etablerade nätverk för 

tillgång till relevant information och kunskap om målgruppen. En fråga är också 

hur man kan säkerställa att beslutsfattare och tjänstepersoner med ansvar för 

livsvillkor för medborgare med IF har tillgång till information om vilka personer 

som finns tillgängliga för informations- och kunskapsöverföring kring 

målgruppen.  
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Vilka är för- och nackdelarna med att fokusera på fysisk aktivitet hos medborgare med 

intellektuell funktionsnedsättning? Analyserna har visat att engagemang för 

livsvillkor för medborgare med IF beskrivs i relation till den uppmärksamhet 

som gruppen fått i och med Special Olympics Invitational Games genomfördes i 

Östersund 2020 och de aktiviteter kring fysisk aktivitet som genomförts därefter. 

Man kan fundera över vad detta har för betydelse vad gäller medborgare vilka 

inte har förmåga till fysisk aktivitet och/eller intresse för sport och idrott. Man 

kan också fundera över vad detta spelar för roll för engagemang för generella 

livsvillkor hos målgruppen. Kan det vara så att fokus på fysisk aktivitet 

samtidigt skymmer andra frågor rörande livsvillkor? 

Hur kan man säkerställa likvärdig behandling av alla medborgare och samtidigt engagera 

sig för en specifik grupp? Analyserna har visat att engagemang för medborgare 

med IF likställs med samtidigt engagemang för många andra grupper i 

samhället. En viss ovilja hos intervjupersoner framkom vad gäller att lyfta fram 

en specifik grupp som man känner särskilt engagemang för och vill prioritera. I 

intervjuerna före Special Olympics day talade man om medborgare med IF som 

en grupp bland många prioriterade grupper. Man kan fundera över vad strävan 

efter likvärdig behandling av alla medborgare har för konsekvenser för 

engagemanget specifikt för medborgare med IF?  

Hur kan möjligheter synliggöras för medborgare med intellektuell funktionsnedsättning? 

Analyserna har visat att förutsättningarna vad gäller till exempel aktiviteter 

varierar mellan olika boenden, beroende på personal och personalens 

engagemang samt vilka övriga kontakter man har. Detta synliggör att samma 

information inte når fram till alla. Man kan fundera över hur man kan säkerställa 

likvärdiga förutsättningar för alla medborgare.  

Besöksprogram 
Denna rapport centreras kring det besöksprogram som genomfördes vid Special 

Olympics day. Analyserna har visat att besöksprogrammet hade betydelse för 

beslutsfattares och tjänstepersoners engagemang för medborgare med IF. Mot 

bakgrund av de observationer och intervjuer som gjorts ges följande konkreta 

förslag inför eventuellt kommande genomförande av motsvarande 

besöksprogram: 
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• Tidpunkt. Besöksprogram bör genomföras under ordinarie arbetstid 

(vardag, helst inte direkt på morgonen). 

• Möten i fokus. Besöksprogram bör främja möten mellan 

beslutsfattare/tjänstepersoner och medborgare med IF. Förväntan om 

aktivt och personligt deltagande från beslutsfattare och tjänstepersoners 

sida behöver kommuniceras inför besöksprogram.  

• Aktiviteter tillsammans. De aktiviteter som tycktes vara mest 

välfungerande för att skapa möten under Special Olympics day var 

uppvärmning till musik inför den gemensamma stafetten liksom 

genomförandet av stafetten. Denna typ av aktiviteter rekommenderar vi 

att man fokuserar ytterligare på. Ett sätt att genomföra detta på är att 

skapa mindre grupper som samlar beslutsfattare och medborgare med 

intellektuell funktionsnedsättning vilka tillsammans provar på olika 

aktiviteter.  
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