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Gå gärna in på www.humana.se och läs mer om oss.

Ditt barn klarar en hel del. Till exempel att bestämma
över Sveriges största företag inom personlig assistans. 
Vi arbetar efter ledstjärnan att alla har rätt till ett bra
liv. Och hur det ser ut vet bara du och ditt barn. Då är
det ju inte mer än rätt att ni också bestämmer hur vi
bäst hjälper till. Det är många som känner likadant. 
För inget företag har lika många barn och ungdomar
som Humana. Så om det känns tryggt, känn er varmt
välkomna till Humana. 

Av 1 800 kunder är hälften barn
och ungdomar.
Det känns väl som ett tryggt val?
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Atelje Lilla Frans
Konstnärligt arbete med stöd och hjälp i Sundbyberg

Vem kan arbeta här?
Personer med stort intresse och förmåga att uttrycka sig 
i bild, färg och form. Personer med lindrig till måttlig 
intellektuell funktionsnedsättning, som behöver extra 
stöd och ett lugnare tempo. 

Hur arbetar vi?
•	 Uppmuntra och tillvarata individens speciella förmåga. 

Alla får en egen arbetsplats och individuellt anpassat 
stöd.

•	 Öka kunskapen om olika tekniker, material och 
komposition.

•	 Utveckla och öka bildseendet genom studiebesök,  
då vi skissar och fotograferar samt lånar böcker i 
aktuella ämnen.

Nacka dagliga verksamhet
Självständigt arbete med stöd och hjälp i Saltsjöbaden

Vem kan arbeta här?
Personer med lindrig till måttlig intellektuell 
funktionsnedsättning, som uppskattar ett riktigt och 
viktigt arbete där man är behövd och efterfrågad.

Hur arbetar vi?
•	 Deltagarna arbetar sida vid sida med ordinarie 

personal och ingår i den dagliga driften av 
Saltsjöbadens sjukhus.

•	 Individanpassat stöd för att utföra  
arbetsuppgifterna.

Stora Blå Kultur
En kreativ och uttrycksfull miljö i Solna

Vem kan arbeta här?
Personer med brinnande intresse och förmåga att 
uttrycka sig i musik, film, media, bild och/eller form. 
Personer med lindrig till måttlig intellektuell 
funktionsnedsättning.

Hur arbetar vi?
•	Kulturinriktat.
•	Utveckla deltagarnas konstnärliga begåvning i lokaler 

anpassade för kreativt arbete – till exempel med 
musikstudio, replokal, mediarum och bildateljé.

•	Målet är att skapa, producera och sprida musik, 
bild och film.

Da Capo
Ett riktigt och viktigt arbete i Enskededalen

Vem kan arbeta här?
Personer med lindrig till måttlig intellektuell 
funktionsnedsättning, som uppskattar ett riktigt och 
viktigt arbete där man är behövd och efterfrågad.

Hur arbetar vi?
•	Deltagarna arbetar sida vid sida med ordinarie 

personal och driver ett café med tillhörande 
fritidsgård för de äldre.

•	Ligger i ”Hemmet för gamla” i Enskededalen.
•	Arbetsuppgifterna anpassas utifrån dina styrkor, 

förmågor och intresse.
•	 Individanpassat stöd.

Kontakta oss gärna
Anna Wallentin, mobil 0733-77 53 00 
E-post: anna.wallentin@carema.se

Verksamheterna är hälsodiplomerade och arbetar dagligen aktivt med rörelse och hälsoarbete.

Under hösten  
2012 startar vi 

musikverksamhet  
i Lund!

Söker du nytt arbete inom 
  dagligverksamhet?
Vi söker dig som vill få möjlighet att utvecklas och lära dig nya arbetsuppgifter 
på det sätt som passar just dig, i din egen takt. För oss är det viktigt att du trivs 
och är stolt över ditt arbete. Vi fokuserar på dina styrkor, förmågor och din 
talang. Ingen kan allt, men alla kan något!
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SÄRNMARK ERbJUDER bLAND ANNAT
• Professionell rekrytering av personliga assistenter • Egen kontaktperson
• Insyn och inflytande i assistansekonomin • Juridisk rådgivning 
• Vikariepool dygnet runt i Stockholmsområdet • Utbildningar och föreläsningar mm

Har ni valt  
rätt assistansanordnare?

Hos Särnmark Assistans får vi alltid ett bra Hos Särnmark Assistans får vi alltid ett bra 
bemötande, personalen är lättillgänglig och ger bemötande, personalen är lättillgänglig och ger 
snabb respons på våra frågor och kommer med 
förslag på lösningar vid behov. Det är vi glada för!
 Vi trivs med den öppna insynen i assistans-
ekonomin och att vi som kund har tillgång
 till en bra utbildningsbas. Vi valde Särnmark 
för att det kändes som ett seriöst företag 
med en genuin värdegrund.
                                                pappa Jonas

Personlig assistans – 
som du vill ha den

08-505 920 00
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HÄR NÅR DU OSS!
Redaktionen
Valter Bengtsson
Ansvarig utgivare, chefredaktör
valter.bengtsson@faktapress.se
08-4100 5636, 0709-560852

Postadress
FaktaPress AB, Målargatan 7,
111 22  Stockholm
Telefon 08-4100 5636

Besöksadress
Målargatan 7, hiss till plan 2B, 
Stockholm

Prenumerationer & kundtjänst
Annette Wallenius
annette.wallenius@faktapress.se 
Telefon 08-228203

Prenumeration inom Sverige
Ett år, 6 utgåvor, 363 kr inkl moms 
(343 kr + 20 kr moms).
Två år, 12 utgåvor, 726 kr inkl moms 
(685 kr + 41 kr moms).
Ovanstående priser gäller endast inom 
Sverige. Prenumerationer till övriga 
världen (alla adresser utanför Sverige) 
kostar 639 kronor (6 utgåvor) eller 
1 278 kronor (12 utgåvor).

Annonser 
Frida-Louise Vikman
tel 08-4100 5637, mobil 0709-560 780
mejl: frida-louise@faktapress.se
Se www.foraldrakraft.se för info.

Adress för annonsmaterial
FaktaPress AB, Målargatan 7,
111 22  Stockholm.
Mejl: info@faktapress.se

Grafisk formgivning
Christian Enoksson

Tryck
Sörmlands Grafiska, Katrineholm

Foraldrakraft is an independent magazine for 
parents with children with disabilities or special 
needs. It is also available on the web at www.
foraldrakraft.se. Foraldrakraft is published by 
FaktaPress AB. ISSN 1653-9109
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Gå gärna in på www.humana.se och läs mer om oss.

Ditt barn klarar en hel del. Till exempel att bestämma

över Sveriges största företag inom personlig assistans. 

Vi arbetar efter ledstjärnan att alla har rätt till ett bra

liv. Och hur det ser ut vet bara du och ditt barn. Då är

det ju inte mer än rätt att ni också bestämmer hur vi

bäst hjälper till. Det är många som känner likadant. 

För inget företag har lika många barn och ungdomar

som Humana. Så om det känns tryggt, känn er varmt

välkomna till Humana. 

Av 1 800 kunder är hälften barn

och ungdomar.

Det känns väl som ett tryggt val?
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INNEHÅLL nr. 5
FOTO: ANNA PELLA

ÄVENTYR ÅRET RUNT

74

Vilka läger finns? Kan man åka på läger utan kostnad? 
Svar hittar du i reportage och faktaartiklar i Tema fritid.

Premiär! Ny artikelserie om NPF
sid. 30

Med CP-dockan vill vi sätta fokus på hur överdriven ”omtanke” och 
”snällhet” bara är ytterligare en form av kränkande särbehandling. 
Gulla med dockan istället för att nedvärdera oss funktionsnedsatta 
var budskapet. Genom att väcka debatt (och i vissa fall anstöt) fick 
vi ut vårt budskap i massmedia. En viktig tankeställare för många. 
Men än är vi inte nöjda. Nu vänder vi oss till er för hjälp. 

Har du utan att be om det fått ett sugrör i kaffet? Fått beröm för 
att du är ”så himla stark” som åker buss själv? Möts av klentrogna 
och förmanande blickar när du beställt en starköl på krogen? Gå in 
på CP-dockans facebook och berätta. Målet är att visa hur vanligt 
detta är. Och hur fel. En cp-skada eller annan funktionsnedsättning 
ger ingen rätt att behandla dig som ”ett riktigt cp”.

BLIR DU BEHANDLAD 
SOM ETT RIKTIGT CP?

Like or Comment @ www.facebook.com/cp-dockan

FOTO: JACOB RHOADES
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Med CP-dockan vill vi sätta fokus på hur överdriven ”omtanke” och 
”snällhet” bara är ytterligare en form av kränkande särbehandling. 
Gulla med dockan istället för att nedvärdera oss funktionsnedsatta 
var budskapet. Genom att väcka debatt (och i vissa fall anstöt) fick 
vi ut vårt budskap i massmedia. En viktig tankeställare för många. 
Men än är vi inte nöjda. Nu vänder vi oss till er för hjälp. 

Har du utan att be om det fått ett sugrör i kaffet? Fått beröm för 
att du är ”så himla stark” som åker buss själv? Möts av klentrogna 
och förmanande blickar när du beställt en starköl på krogen? Gå in 
på CP-dockans facebook och berätta. Målet är att visa hur vanligt 
detta är. Och hur fel. En cp-skada eller annan funktionsnedsättning 
ger ingen rätt att behandla dig som ”ett riktigt cp”.

BLIR DU BEHANDLAD 
SOM ETT RIKTIGT CP?

Like or Comment @ www.facebook.com/cp-dockan
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Välkommen till ”nya” Föräldrakraft! Vi har sett över 
tidningens formgivning för att göra den ännu mer 
inbjudande och läsvänlig. Samtidigt förnyar vi 

innehållet, bland annat genom artikelserier om neuro -
psy kiatriska funktionsnedsättningar och Livsstil & hälsa 
(från och med januari). 

Även hjälpmedel kommer vi att lägga större fokus på. Med 
rätt stöd kan många svårigheter övervinnas. Om tio år kan 
läs- och skrivsvårigheter vara ett minne blott, enligt den 
forskare du möter i vårt tema om läs/skriv. 

Men då behöver det bli 
enklare att få rätt stöd 
och rätt hjälpmedel än 
idag. Vi på Föräldra kraft 
ska göra vad vi kan för att 
förbättra kunskapen om 
möjligheterna. Som en 
del i denna satsning anordnar vi en frukostdebatt om 
hjälpmedel i Stockholm den 6 november. Om du är intresse-
rad av att delta, sänd ett mejl till info@faktapress.se

Steg för steg skruvas villkoren åt. Myndigheter skärper 
regler, kommuner sparar. FUB:s nya rapport visar att stöden 
rustas ned utan politiska beslut (sid 12). Samtidigt blir 
arbetsmarknaden hårdare, inte minst för föräldrar som har 
barn som behöver stöd. ”Vi ställer oss hela tiden frågan hur 

länge vi kan ha våra jobb kvar”, berättar 
föräldrar i detta nummer (sid 61). En del 
vågar inte framträda med namn, av 
rädsla för att missgynnas på arbets-
platsen. De berättar hur de hamnar i 
”frysboxen”, omplaceras och måste 

acceptera sämre arbetsuppgifter. 
Viktig läsning både för föräldrar 
och beslutsfattare. ●

Föräldrarna som 
inte får göra karriär

Valter Bengtsson
ansvarig utgivare
valter.bengtsson@faktapress.se

För de flesta är rörelse en 
självklarhet, men för några en 
omöjlighet utan rätt hjälp.

VI ÄR SKAPADE  
FÖR RÖRELSE!

Vi ger möjlighet till rörelse, frihet och självständighet 
till dem som behöver det bäst, när rörelse är livsviktigt!

Du hittar mycket mer om våra produkter  
och oss på vår hemsida madeformovement.com

FÖRÄLDRAKRAFTS REFERENSGRUPP 
GER REDAKTIONEN RÅD OCH EXPERTIS.

Anders 
Olau son, 
ordförande 
Euro  pean 
 Patients’ 
Forum

Janne 
Wall gren, 
ombudsman, 
HSO Uppsala 
län

Ulf Grape, 
Handikapp-
förbunden, 
Föräldra-
skaps initiativet

Annika af 
Winklerfelt, 
generalsekre-
terare SHIF

Cecilia 
Kennerfalk, 
avdelnings -
chef LIF

Agnetha 
Mbuyamba, 
ord förande
RBU

Turid 
Apelgårdh, 
Sveriges 
Kristna Råd, 
funktions-
hinderfrågor

Jan 
Grönlund, 
direktör, 
Hjälpmedels-
institutet

Carl 
Tunberg, 
marknads- 
och utveck-
lingschef, 
Frösunda 
LSS AB

Robert 
Hejdenberg, 
vd Ågrenska

LEDARE

föräldrar i detta nummer (sid 61). En del 
vågar inte framträda med namn, av 
rädsla för att missgynnas på arbets-
platsen. De berättar hur de hamnar i 
”frysboxen”, omplaceras och måste 

Det har blivit hårdare 
för föräldrar med barn 
som behöver stöd
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Gå gärna in på www.humana.se och läs mer om oss eller ring 020-30 3100.

Ditt barn klarar en hel del. Till exempel att bestämma
över Sveriges största företag inom personlig assistans. 
Vi arbetar efter ledstjärnan att alla har rätt till ett bra
liv. Och hur det ser ut vet bara du och ditt barn. Då är
det ju inte mer än rätt att ni också bestämmer hur vi
bäst hjälper till. Det är många som känner likadant. 
För inget företag har lika många barn och ungdomar
som Humana. Så om det känns tryggt, känn er varmt
välkomna till Humana. 

Av 1800 kunder är hälften barn och ungdomar.
Det känns väl som ett tryggt val?
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Sören OlssonKröniKa

Jag har funderat på olikheten mellan vårt 
intellekt och vår intelligens.

I vårt samhälle belönas fortfarande vårt 
            intellekt mycket mer än vår intelligens. Det 
tycker jag är lite märkligt.

På senaste tiden har jag av någon anledning 
tänkt en del på just den saken. Varför anses vårt 
intellekt vara så mycket mer värdefullt är vår 
intelligens?

Intellektet bygger på den kunskap som vi 
proppar i oss från olika håll. Vi lär oss saker som 
någon annan människa sedan tidigare har upp-
täckt. Vi fyller oss med sanningar som kloka 
människor har kunnat konstatera under årtusen-
den. Och när våra hjärnor är alldeles fullmatade 
med information så anser vi oss veta hur det är 
med saker och ting. Vi tycker att vi har tagit reda på 
hur det är!

Jag kan naturligtvis se stora fördelar med detta. 
Det är ju bra att man kan läsa sig till att Gustav den 

tredje var livrädd för drycken 
kaffe och att Nelson Mandela 
satt fängslad för sina åsikter i 
Sydafrika under 27 år.

Jag vet att kunskap kan vara 
bra!

Men intelligens är någonting annat. Den innebär 
att vi får tillgång till en annan kvalité av oss själva. 
Intelligens är när den mer kreativa delen av oss 
kommer till uttryck. Det är när vi inte kan lösa 
situationer genom att läsa i en bok hur vi ska bete 
oss, utan måste skapa en ny förutsättning, som vi 
använder oss av vår intelligens. 

Man behöver inte kunna läsa avancerade texter 
om vår världs evolution för att kunna vara intelli-
gent. 

Jag tycker ofta att jag ser en speciell sorts 
intelligens i våra funktionsnedsatta medmännis-
kor. Min son har ett ganska litet intellekt, men 
desto större intelligens. Han slår mig ofta med 
häpnad med sina kreativa lösningar för att få som 
han själv vill.

Jag drar mig till minnes när han för några år 
sedan kom och berättade att han inte behövde lära 
sig att läsa tankar. Det var väl i och för sig inget jag 
heller hade förutsatt att han skulle behöva lära sig, 
men blev ändå nyfiken på var detta samtal skulle 
leda. Han sa då att han redan kunde läsa tankar. 
Detta gjorde mig ju mycket förvånad och nyfiken. 
Jag hade ingen aning om denna dolda talang, så jag 
undrade om han kunde tala om vad jag just tänkte 
på. Han berättade att jag tänkte på vilken mat jag 
skulle ordna på hans kommande födelsedagsfest 
och att jag ville servera honom och hans kompisar. 
Jag hade inte hjärta att säga att det kanske inte 

riktigt var det enda jag gick omkring och tänkte på, 
men insåg att han tyckte att jag borde tänka mer på 
det, så jag protesterade inte mot hans tankeläsning.

Därefter sa han att han inte bara kunde läsa 
andras tankar. Han kunde till och med läsa sina 
egna! 

Sen berättade han att han tänkte på en tjej som 
han för tillfället var kär i. I det fallet kunde jag inte 
alls opponera mig mot hans tankeläsning. Det 
stämde troligen mycket bra.

Därefter följde en rad med tankeläsningar där 
han tog reda på exakt vad familjemedlemmarna 
tänkte på. Det hela ledde fram till att han konstate-
rade att de flesta i familjen tänkte på att de ville 
servera honom glass till efterrätt den dagen. 

Vem kunde säga emot det? Det var svårt att 
motsätta sonens kreativa lösningen på det aktuella 
suget efter att få äta glass.

Det är vad jag skulle kalla för intelligens som är 
användbar!

Ett annat exempel som visar hur svårt det kan 
vara när man inte har möjlighet att samla allt för 
mycket information i intellektet, var när jag för 
några månader sedan satt och betalade en räkning, 
och sonen kom och frågade vad jag sysslade med. 
Jag förklarade att jag betalade en räkning som just 
den här gången var på husförsäkringen. Det ledde 
till att sonen ville veta vad en försäkring är för 
någonting. Jag försökte då förklara att man betalar 
pengar till ett bolag, som skulle betala bygget av 
vårt nya hus om det gamla huset skulle brinna upp. 
Sonen lyssnade noga på min långa utläggning om 
brand och hus och pengar. 

– Förstår du? undrade jag till slut.
– Nä, svarade han. Är det inte bättre att huset 

inte brinner upp?
Jag insåg att jag kanske inte behövde förklara för 

honom varför man måste ha en husförsäkring. Det 
behöver han ju egentligen inte fundera så mycket 
på. Och tanken på att vårt hus skulle kunna brinna 
upp när som helst, skulle även kunna orsaka en 
rädsla, som kan vara ännu svårare att hantera för 
en annorlunda människa. 

Intelligens eller intellekt. Vi människor behöver 
naturligtvis båda delarna. Vi klarar oss nästan inte 
utan det i vårt samhälle. Men när man kommer till 
människor med särskilda behov så kan det vara av 
stort värde att uppskatta sin intelligenta kreativitet. 
Jag är övertygad om att våra annorlunda prinsar 
och prinsessor klarar av betydligt mycket mer än 
vad vi normalstörda kan föreställa oss. Det gäller 
bara att låta dem få chansen att visa vad de kan. 
Med eller utan intellekt. Men med massor av 
kreativ intelligens! l

text Sören Olsson

 Intellekt vs Intelligens

Min son har ett ganska 
litet intellekt, men 
desto större intelligens.
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nytt?
Personlig assistans – På dina villkor

Gilla oss på Facebook

Svensk Personlig Assistans

Svensk Personlig Assistans

Titta in till oss på www.svenskpersonligassistans.se och slå 
oss sedan en signal, 08-735 86 86, för ett personligare möte.

Omsorg & Engagemang
Svensk Personlig Assistans är ett privat alternativ uppbyggt på erfarenheter 
av de behov som en funktionsnedsättning kan ge. Vi vill att vår omsorg 
och vårt engagemang om dig som funktionshindrad ska göra skillnad.

Trygghet & Kompetens
Vi vet att med rätt assistans får du bättre livskvalitet. Hos oss finner 
du hjälp och stöd som är anpassat efter dig. Med våra kompetenta 
assistenter ska du känna trygghet, tillit och kunna leva så självstän-
digt som bara är möjligt. Din livskvalitet skall höjas och du ska alltid 
ha känslan av att det finns en extra medmänniska att tillgå.

Vår vision är att öka livskvaliteten för fler funktionshindrade genom 
att ge den i särklass bästa assistansen och servicen.

Vi arbetar med 
mångsidighet som 
honnörsord. I vår 
skola får konstnärliga 
ämnen som musik, 
dans, teater och bild 
mycket utrymme likaså 
hantverk och ridning. 

Genom en varierad 
dag, där kroppen får 
vara aktiv på många 
olika sätt, uppnår vi 
goda resultat. 
Klasserna arbetar 
ämnesövergripande i 
temaperioder enligt 
waldorfskolans 
kursplan. Individuella 

Välj en särskola som tilltalar hela människan!
Hos oss finns: 
■ Elevhemsboende enl. LSS § 9.8
■ Korttidsvistelse (avlastning) 
enl. LSS § 9.6
■ Korttidstillsyn för barn över 
12 år enl. LSS § 9.7
■ Fristående läkepedagogisk 
grundsärskola med Waldorf-
pedagogisk kursplan för årskurs 
1-9

Kontakt skola: 
Henri Quarfood, rektor. 
Tel: 08-551 53 803, e-post: 
henri.quarfood@solbergaby.se 

Kontakt boende: 
Peter Ericsson, verksamhetschef. 
Tel: 08-551 53 801, e-post: 
peter.ericsson@solbergaby.se

www.solbergaby.se

utvecklingsplaner tas fram i samarbete med vårdnadshavare och 
elever. Elever som har svårt att kommunicera erbjuds alternativ 
kommunikation som bildstöd, pecs, samtalsmatta m.m.

Verksamheten erbjuder även boende, fritids och kort -
tidstillsyn enligt LSS personkrets 1. Vi erbjuder en trygg 
och trivsam livsmiljö med tillgång till vacker natur och ett 
socialt sammanhang. Att våra elever och vårdnadshavare 
är nöjda bekräftas av våra årliga kundundersökningar. 

solberga fk 1203.indd   4 2012-03-19   15:03
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Nyheter Nyhetstips? Mejla till info@faktapress.se
eller ring redaktionen på 08-410 5636.

Vi vågar påstå att vi är Sveriges 
ärligaste  assistanssamordnare. 
– Syna oss gärna i sömmarna! Vivida Assistans – Med högre kvalitet. www.vivida.se/arlighet

Vivida_Foraldrakraft_180x33.indd   1 12-09-05   16.49.56

Fler SIUS-konsulenter på Arbets-
förmedlingen ska hjälpa unga med 
funktionsnedsättningar att få jobb. 
Samtidigt ska metoderna att stödja och 
bedöma arbetsförmåga förbättras. 
Social försäkringsminister Ulf Kristersson 
presenterade på fredagsförmiddagen sex 
olika åtgärder för att hjälpa unga med 
aktivitetsersättning.

Åtgärderna beräknas kosta sammanlagt 
568 miljoner kronor de kommande fyra 
åren.

Den satsning som har störst direkt 
påverkan på ungas möjligheter att få jobb är 
satsningen på SIUS, det introduktions– och 
uppföljningsstöd som bedrivs av 

Arbetsförmedlingen.
– Vi förstärker SIUS rejält så att fler 

ungdomar kommer att få del av den här 
insatsen, säger Ulf Kristersson.

Regeringen satsar även på metodiken 
”Supported employment”, som redan 
används av Arbetsförmedlingen och 
specialföretag som Misa.

Även om metodiken anses vara 
dokumenterat bra, vill regeringen satsa 

pengar på att ytterligare utveckla och 
förbättra metoden.

Kommunerna ska presentera öppna 
jämförelser för de dagliga verksamheter 
som idag sysselsätter många unga med 
aktivitetsersättning. Med öppna jämförelser 
hoppas regeringen att det tydligt ska framgå 
vilka resultat som verksamheterna uppnår, 
till exempel hur många som går vidare till 
utbildning eller arbetsmarknad.

Bättre bedömningar av arbetsförmåga ska 

göras inför beslut om 
aktivitetsersättning. Idag 
finns påtagliga brister i 
underlagen, anser 
regeringen. Därför ska 
Försäkringskassan 
tillsammans med 
Arbetsförmedlingen 
utveckla metoder för att 
bedöma arbetsförmåga 
på ett bättre sätt.

Möjligheterna att prova på att jobba eller 
studera ska förbättras, genom att aktivitets-
ersättningen i större utsträckning ska 
kunna vara vilande, utan risk för att den 
dras in.

Studie– och yrkesvägledarna inom 
gymnasieskolan får också del av regering-
ens satsning. Deras kompetens ska höjas för 
att övergången mellan skola och arbetsliv 
ska förbättras. Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och Skolverket får i 
uppdrag att ta fram en fortbildning.

Regeringens planer får kritik av Tobias 
Holmberg, ordförande för Förbundet Unga 
Rörelsehindrade.

– Regeringen har fel angreppssätt, säger 
han till tidningen SHT, där han efterlyser 
sasningar på assistans och tillgänglighet. 

Enligt Holmberg är problemet att många 
unga blir av med aktivitetsersättning och 
slås ut från samhället istället för att hjälpas 
in på arbetsmarknaden. Han påpekar också 
att många inte kan jobba på grund av 
otillräcklig assistans.

Däremot är Holmberg positiv till sats-
ningen på att utbilda studie- och yrkesvägle-
dare. ●

Tobias Holmberg, 
Unga rörelsehindra-
de, efterlyser sats-
ningar på assistans 
och tillgänglighet.

RADIODEBATT OM 
SÖRENS OCH YVONNES 
ROP PÅ HJÄLP
■ I september uppmärksamma-
de radioprogrammet ”Rakt på 
sak” Sören och Yvonne 
Brynngård-Olssons krönika om 
bristen på hjälp för familjer som 
har barn med funktionsnedsätt-
ning.

I krönikan 
beskriver makarna 
hur familjen har 
hamnat i en 
situation då de 
måste få hjälp. 
”När vi slutligen 
insåg det, fanns 
ingen hjälp av få”, 
heter det i krönikan 
som publicerats i Föräldrakraft nr 
4, 2012.

I början av september blev 
Sören Olsson intervjuad av Rakt 
på sak. Därefter blev det en 
debatt mellan Yvonne Brynngård-
Olsson och Örebro kommuns 
LSS-chef Anders Nylén. 
Medverkade gjorde även juristen 
Elin Hallman från Humana.

Programmet finns på 
www.sr.se

UNGA FÖRTIDSPENSIONÄRER 
SKA FÅ BÄTTRE STÖD AV 
ARBETSFÖRMEDLINGEN
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TEMAN PÅ GÅNG

Missa inte Assistansguiden på foraldrakraft.se

NÄSTA NUMMER: 
De nya sätten att lära sig läsa och skriva

Arbetsmarknaden är tuffare än på länge. Men samtidigt klarnar möjlig-heterna att få jobb för dig som har en funktionsnedsättning. I nästa nummer av Föräldrakraft presenterar vi en guide som visar vägen för arbets-sökande, anhöriga, handläggare och arbetsgivare. 

1. Läs och skriv. Så funkar de alternativa sätten att läsa och skriva. Häng med i den snabba utvecklingen!
2. Mitt jobb. Föräldrakrafts nya guide till arbete för personer med funktionsnedsättningar.

3. Fritid. Ett tema om möjligheterna till en rikare fritid genom läger och andra aktiviteter året runt.

4. NPF. Premiär för ny artikelserie om neuropsykiatriska funktionsned-sättningar.

5. Plus. Nytt avsnitt i artikelserie om ”Nästan men inte helt”. Fasta sektioner om Hjälpmedel och Idrott.

Tipsa redaktionen. Mejla ditt tips till info@faktapress.se eller ring redaktionen på 08-4100 5636.

Utgivningsdag nummer 5, 2012 är 11 oktober 2012.
Materialdag för annonser är 20 september.

ånga människor, inklusi-ve vi själva, har väldigt svårt att be om hjälp. Kanske beror det på en gammal idé om att man tror sig vara påträngande eller besvärlig. Kanske är det ovilja att visa sig sårbar över att man inte klarar av en situation. Ändå hamnar många av oss någon gång i livet i ett läge då vi tvingas inse att vi behöver hjälp.
VÅR FAMILJ BEFINNER SIG i en sådan situation just nu. Men när vi slutligen insåg det, så fanns det ingen hjälp att få. Varken LSS-enheten eller Försäkrings kas-san i vår kommun anser att vårt behov av hjälp ligger på deras ansvarsområde. De medger att vi har behov av stöd, men vårt ärende är ovanligt och faller utanför ramarna. Därför skickar de oss vidare. 
Sådan har situationen varit i snart ett år. Det är bara att inse att har man ett funktionshinder så är systemet otroligt fyrkantigt. Faller man utanför ramarna så finns där ingen förståelse.    Till sist ringde både vi och den jurist, från det assistansbolag vi har tagit hjälp av, till Örebros socialkontor för att provisoriskt försöka lösa vår situation. Men under tre månaders tid har social-kontoret inte ens tagit emot vår ansökan.

DÄRFÖR FÖLJER HÄR en enklare samman-ställning, som kanske kan vara till hjälp för eventuella beslutsfattare som mot all förmodan läser den här krönikan.
1. Vi har en son med den allvarliga hjärt- och lungsjukdomen Eisenmengers syndrom. Sjukdomen leder till döden. Ofta sker försämringen i etapper. Det går att googla för att ta reda på mer om denna livshotande sjukdom. I september 2011 blev sonen sjukare och rekommenderades av sin läkare att inte arbeta mer än halvtid eller ännu mindre.

2. Sonen har dessutom Downs syndrom. Det innebär att han behöver hjälp med en hel del vardagliga sysslor. Men framför allt innebär det att han förståndsmässigt inte klarar av att ta in sin sjukdomsbild. Han kan inte själv be om hjälp utifrån, och han förstår inte vilka situationer som 

är livshotande för honom. Men eftersom han lever i en fysiskt mycket sjuk kropp och har svårt att tolka kroppens signaler, skapas en kraftig ångest inom honom. Om vi för ett ögonblick skulle hamna i hans kropp, skulle vi klättra på väggarna av ångest på grund av den dåliga syresätt-ningen. Han kan därför inte lämnas ensam. Han behöver ständig tillsyn av någon som han är trygg med och som för-står hans språk och kan ge stöd och empa-ti när ångesten blir alltför svår. 
3. Sonen fyllde 21 år i februari 2012. Fram till dess kunde en av oss föräldrar vara hemma med tillfällig vård av barn, under den tid då han behövde vara hemma. Efter 21 års ålder är han vuxen och faller utanför systemet. Då finns ingen hjälp att få. En av oss har fått sluta arbeta. Ingen ersättning finns för förlorad arbetsin-komst. 

4. Inte heller finns någon möjlighet att få personlig assistans. Sonens primära behov anses av LSS-enheten i Örebro kommun vara 3,5 timmar i veckan vilket är för lite för att beviljas personlig assistans. Att ha en sjukdom som innebär stor risk för plötslig död anses inte vara ett primärt behov. Att smörja in salva på hudutslag anses vara det. Minuter adderas genom att tidsbestämma hur lång tid man tar på sig att duscha, gå på toa eller behöva kommunicera med sin omvärld. Det finns inte utrymme för att få magsjuka eller förvärrade utslag på kroppen för det faller utanför ramarna.  
5. En ansökan till socialkontoret om personligt utformat stöd går inte att lämna in till Örebro kommun. De har under de tre senaste månaderna inte tagit emot den. Ingen anser att vår situation är deras ansvarsområde. Trots att vi har laglig rätt att få hjälp. Trots att de är skyldiga att åtminstone ta emot ansökan.

DEN SVÅRIGHET SOM från början handlade om att samla kraft för att be om hjälp i en smärtsam och ohållbar situation, har förvandlats till ilska, frustration och 

OM ATT INTE FÅ DEN HJÄLP MAN BEHÖVER

Sören och Yvonne Olsson

M

”VI BEHÖVER 
HJÄLP I EN 

SVÅR SITUATION 
SOM INTE BARA 
HANDLAR OM 

ÖVERLEVNAD.”

FORTSÄTTNING PÅ SIDAN 13 >>
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Nyheter

VINN 
Jonas 

Helgessons
NYA BOK!

Delta i utlottningen genom att 
mejla till info@faktapress.se,
eller skicka ett vanligt brev till 
Föräldrakraft, Målargatan 7, 

111 22  Stockholm.
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Föräldrakraft frågar ut socialförsäk-
ringsministern om de nya satsningar-
na på unga med aktivitetsersättning

Är inte dessa satsningar alldeles för 
lite och alldeles för sent?

– Jag tycker inte det. När man pratar 
om allvarliga sociala problem kan man 
alltid säga att det är för lite, men vi har 
tagit tid på oss att studera frågorna, göra 
en ordentlig analys och dragit slutsatsen 
att det är ganska många saker som 
behöver göras.

För ett par år sedan talade man om att 
målsättningen var att ta bort aktivitets-
ersättningen och se till att ungdomar-
na fick bra hjälp att komma ut på 
arbetsmarknaden istället. Sedan dess 
har antalet unga i aktivitetsersättning 
ökat och det har inte blivit fler i jobb.

– Jag har nog aldrig sagt att man kan ta 
bort ersättningen. Det är inte realistiskt 
och inte önskvärt. Men det är klart att vi 
också vill se en utveckling där människor 
som har möjligheter på arbetsmarknaden 
får det ordentligt prövat.

– Det här är ett utvecklingsområde där 
vi har gjort för lite. Vi har lärt oss mycket 
av de reformer vi gjort på andra områden 
och det ger oss möjlighet att komma 
vidare.

Hur ser målsättningen ut för unga med 
aktivitetsersättning? 

– Det är jättesvårt att ha mål på detta 
område. En rimlig målsättning är att alla 
som har en arbetsförmåga ska få använda 
den. Sedan kommer det i praktiken att 
landa i väldigt olika lösningar.

– Det finns en liten grupp som går från 
aktivitetsersättning till vanliga anställning-
ar, de är inte många, men det finns 
exempel. Det finns också de som börjar 
med subventionerade anställningar och 
så småningom kommer vidare i vanliga 
arbeten. Många kan komma till sin rätt i 
subventionerade anställningar. Men att ha 
en precis målsättning är orealistiskt.

Hur många unga tror du kan komma i 
jobb utifrån just dessa satsningar?

– Jag tänker inte gissa på det. Vi gör 
sex väsentliga insatser på olika områden. 
Man kan alltid göra mera. En del av 
satsningarna är väldigt långsiktiga. Arbete 
med metodutveckling tar lång tid innan 
det får genomslag.

Ni satsar på Arbetsförmedlingens 
SIUS-konsulenter för att hjälpa unga få 
jobb. Hur mycket pengar går till den 
satsningen?

– Det är den stora delen. Det handlar 
om ungefär 100 miljoner per år enbart på 
att förstärka SIUS-stödet. Man kan säkert 
räkna ut hur många unga som kommer 
ifråga för SIUS-insatsen men att säga hur 
många unga som kommer vidare i arbete 
är mycket svårare.

Daglig verksamhet har vissa grupper 
rätt till enligt LSS, men inte så många 
som det var tänkt från början. Borde ni 
inte utöka detta för att hjälpa unga som 
inte har någon sysselsättning alls?

– Vi måste veta mer om vilken kvalitet 
daglig verksamhet har och vad som 
fungerar. Min bild är att det finns en väldig 
variation i kvaliteten, alltifrån att det är 
mycket uppskattat till djup skepsis till 
verksamheten. Därför behöver vi bättre 
koll på hur det fungerar (genom att 
kommunerna ska ha öppna jämförelser).

Vad innebär öppna jämförelser konkret 
för de dagliga verksamheterna?

– Det går in i samma system med 
öppna jämförelser som kommuner och 
landsting har för många andra verksamhe-
ter. Jag vet inte hur lång tid det tar att få 
upp, men uppdraget läggs i den nya 
budgeten och det finns ett väl fungerande 
system för att jämföra insatser och 
resultat.

– Jag har sett många intressanta 
dagliga verksamheter, till exempel 
företagsförlagd verksamhet på storköp, 
men det är också bra att få det verifierat 
att det är hållbart i längden och att det 
funkar.

Hur går det med de utlovade praktik-
platserna och jobben inom Rosenbad?

– Det vet inte jag. Flera departement 
arbetar med den saken, men jag kan inte i 
huvudet. ●

ULF KRISTERSSON:
”VI HAR GJORT FÖR LITE”

Ulf Kristofersson, socialförsäkringsminister
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Vi värnar om det unika i varje människa. Vi främjar individuell utveckling och
erbjuder en meningsfull vardag i en vacker miljö.
Vi �nns till för människor med funktionsnedsättningar.
 

  

För mer inspiration och information besök   www.värna.nu

Förbundet för antroposo�sk läkepedagogik & socialterapi 
- boende, utbildning & arbete.

FUB:s kritik får starkt stöd från anställ-
da på För säkrings kassan och i  
kommunerna.

Akademikerförbundet håller med om att 
många personer med funktionsnedsättning 
går miste om sin lagstadgade rätt till stöd.

– Idag upplever många av våra medlem

mar, både i kommunerna och på Försä krings
kassan, att det är kortsiktiga budgetfrågor 
som styr och inte människors behov av hjälp 
och stöd, säger Heike Erkers, förbundsord
förande för Akademikerförbundet SSR.

Hennes organisation, med mer än 60 000 
medlemmar, stödjer FUB:s krav på en 
legitimering av LSShandläggare.

– Det skulle ge professio
nen bättre förutsättningar att 
göra professionella bedöm
ningar, säger Heike Erkers.

Hon delar också FUB:s 
uppfattning att staten försöker 
övervältra kostnader på 
kommuner.

staten övervältrar kostnader
”varannan kommUn har inte råd 
att Följa assistansreFormen”
kommunernas problem med att ge stöd 
enligt lss ökar lavinartat, enligt en 
kartläggning utförd av FUB. nästan 
varannan kommun anser att de inte har 
råd att följa lss, lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade. 

Det är alarmerande försämring. Exakt 
samma fråga ställdes av fackförbundet 
Vision år 2010. Sedan dess har andelen 
kommuner som inte klarar LSS fördubb
lats.

Kommunernas svårigheter anses bero 
på att staten, och framförallt Försäk
rings kassan, har skjutit över allt mer 
kostnader för personlig assistans på 

kommunerna. Försäkringskassan har 
dragit ned assistansen för många 
personer med funktionsnedsättningar. 
Och när assistansen blir mindre än 20 
timmar per vecka övergår ansvaret från 
staten (Försäkringskassan) till kommu
nen.

– Den statliga övervältringen av 
kostnaderna för assistans hotar LSS
reformen, säger Thomas Jansson, 
ordförande för FUB.

Tre av fyra kommuner upplever ett 
övervältrat ansvar för personlig assistans 
från staten, enligt den rapport som FUB 
släppte den 25 september.

FUB menar att Försäkringskassan 
dramatiskt har omtolkat reglerna för 
personlig assistans.

– Berättelserna är otaliga om hur 
funktionshindrade plötsligt bedöms ha 
ett betydligt mindre stödbehov än tidiga
re, säger Thomas Jansson.

FUB baserar sin nya rapport på en 
enkät till Sveriges kommuner. 80 
pro cent av kommunerna har svarat och 
tre fjärdedelar av dem anser alltså att 
staten skjuter över ansvaret för assis
tans. Denna övervältring bidrar till att 
kommunernas socialbudgetar blir allt 
mer ansträngda. Och när budgetarna 
spricker väljer allt fler kommuner att 
inte följa LSS, trots att det innebär ett 
lagbrott.

– Nära varannan kommun uppger att 
de saknar ekonomiska förutsättningar 
för att uppfylla LSSlagstiftningens 
syften, säger Thomas Jansson. l

n FUB:s slutsats av enkäten är att det 
krävs fyra viktiga åtgärder.

Det mest brådskande är att 
regering och riksdag tvingar Försäk
ringskasssan att använda LSS enligt 
lagens intentioner.

Vidare kräver man att politikerna ser 
över lagtexten så att syftet med LSS 
återupprättas.

FUB vill också minska risken för att 
staten skjuter över kostnader på 
kommuner genom att ändra brytpunk
ten för kostnadsansvaret.

Slutligen efterlyser FUB en legitime
ring av kommunernas LSShandläg
gare. Detta kan stärka rättssäkerheten 
genom att ge besluten starkare status 
och därmed motståndskraft mot 
politiska överprövningar utan saklig 
grund, menar FUB.

FUB:s kritik Får starkt stöd av FackFörBUnd

De vill stoppa uppluckringen av LSS. Föräldrakraft träffade ledande representanter för FUB och 
Klippan. Från vänster Alf Lundin (1:e vice ordförande), Thomas Jansson (ordförande), Lillemor 
Holgersson (2:e vice ordförande) och Jan Pettersson (vice ordförande för Riks-Klippan).

Heike Erkers
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ASSISTANSPOOLEN

www.assistanspoolen.se

NORD 0920-550 150    SYD 042-442 27 40    ÖST 0485-303 77

Personlig assistans

”SÄNK OSS INTE UTAN 
HJÄLP OSS, MARIA LARSSON”
FUB hoppas få träffa Maria 
Larsson, barn– och äldremi-
nister.

– Sänk oss inte, utan 
hjälp oss istället, säger Jan 
Pettersson, vice ordförande 
för Klippan, en sektion 
inom FUB.

Besvikelsen är stor inom 
Riksförbundet FUB och bland 
många av dess 27 000 
medlemmar. Inte nog med att 
FUB:s egen kommunenkät 
visar en markant försämring 
när det gäller kommunernas 
beslut om assistans och andra 
stöd enligt LSS.

Regeringens budgetpropo-
sition i september var också 
en stor besvikelse. Rege rin-
gen har ”åter helt glömt vår 
målgrupp”, menar man inom 
FUB. Medan äldreomsorgen 
får 100 miljoner till kompe-
tensutveckling blir handikap-
pomsorgen utan.

– Vi som omfattas av 
LSS-lagstiftningen efterlyser 
satsningar på personalkom-
petens, ett gammalt krav som 
aldrig tillgodosetts. Vi är inte 
nöjda med att vara förbised-
da! Vi är den grupp som 
aldrig ges utrymme i ekono-
miska satsningar, säger FUB 
och Riks-Klippan i ett 
gemensamt uttalande.

I uttalandet får även 
Arbets förmedlingens 
generaldirektör Angeles 
Bermudez-Svankvist kritik 
för att hon uppges ha sagt att 
”personlig assistent är ett 
arbete som skulle passa till 
ungdomar utan utbildning”.

– Det är illa att hon uttalar 
sig så om en stor och viktig 
yrkeskår, säger Jan Pet ters-
son, vice ordförande för 
Riks-Klippan, en del av FUB.

Han berättar att en av 
styrelseledamöterna i 
Klip pan, Markus Petersson i 
Helsingborg, nu erbjuder 
generaldirektören en 
praktikplats som assistent, 
för att Arbetsförmed lingens  
chef ska få bättre kunskap om 
vad jobbet går ut på.

Jan Pettersson vill hjälpa till 
att höja kunskapsnivån hos 
alla höga beslutsfattare.

– Det är tydligt att chefer 
som hon behöver träffa 
någon av oss för att få bra 
information om vad utveck-
lingsstörning och handikapp 
är. Jag ställer mer än gärna 
upp och informerar om det, 
säger Jan Pettersson.

Han hoppas att både Maria 
Larsson (KD), som är ansva-
rig minister för LSS, och 
Angeles Bermudez-Svankvist 
vill komma till Riks-Klippans 
styrelsemöte den 16-18 
november på Park Inn Hotell 
i Solna.

Maria Larsson, barn– och 
äldreminister, bjuds även in 
av Riksförbundet FUB, för 
samtal om både kompetens-
utveckling hos personalen 
och den aktuella rapporten 
om försämringar av assistans 
och övriga LSS-insatser.

– Vår dörr är alltid öppen, 
när helst Maria Larsson vill 
komma, säger Thomas 
Jansson. ●

Thomas Jansson, FUB, och 
Jan Petterson, Riks-Klippan, 
bjuder in Maria Larsson (KD) 
för samtal och information.

Vill du sälja för Föräldrakraft, en tidning om barn och unga 
med funktionsnedsättningar? Föräldrakraft är oberoende, 
kommersiell, alltid på hugget, älskad av läsarna och den enda i 
sitt slag. Föräldrakraft har blivit den ledande facktidningen för alla 
föräldrar och professionella som är intresserade av frågor om 
funktionsnedsättningar och behov av särskilt stöd. Vår annonsför-
säljning har ökat för varje år som gått (nu på sjunde årgången) 
och vi siktar på nya rekord.

Vi söker en utåtriktad annonssäljare/marknadsförare för 
ett vikariat under 1 år från årsskiftet, med möjlighet till 
förlängning. Vårt kontor finns centralt i Stockholm.

Är du intresserad? Tveka inte att ta kontakt med oss: Valter 
Bengtsson (ansvarig utgivare) på valter.bengtsson@faktapress.se, 
tel 0709-560852, eller Frida-Louise Vikman (annonsansvarig) på 
frida-louise@faktapress.se, tel 08-4100 5637.

Föräldrakraft 
söker annonssäljare
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Många läkare har en skev bild av hur 
det är att leva med en svår funktions-
nedsättning, vilket gör att de inte 
rekommenderar medicinsk behandling 
som kan förlänga barnets liv. Det visar 
en kanadensisk studie med föräldrar till 
barn med kromosomavvikelsen trisomi 
13 och 18.

Av de 332 föräldrar som svarade på 
enkäten framgick att 87 procent hade fått 
höra av läkare att deras barn var ”inkom-
patibelt med livet”.

Ungefär hälften hade fått höra att 
barnet skulle leva ett liv i lidande och att 
det skulle vara en ”grönsak”, och knappt 
en fjärdedel av föräldrarna hade fått höra 
att barnet skulle förstöra deras liv. 60 
procent hade dock även fått höra att 
deras barn skulle få ett kort, men 
meningsfullt liv.

Barn som föds med kromosomavvikel-
sen trisomi 13 och 18 har låg överlevnads-
grad och de som överlever får svåra 

funktionsnedsättningar. 
I studien framgår att 
läkare generellt inte 
rekommenderade 
medicinska insatser som 
kunde förlänga dessa 
barns liv.

Av föräldrarna i 
studien hade en knappt 
tredjedel ändå krävt fulla 
insatser för sina barn, 
och 79 barn levde 
fortfarande. Hälften av 
föräldrarna vittnade 
också om att omvårdna-
den av barnet var tuffare 
än förväntat, men trots 
barnets svåra funktionsnedsättningar, 
beskrev 97 procent av föräldrarna sitt 
barn som lyckligt. De sa också att barnet 
hade berikat familjen och parrelationen 
oberoende av hur länge det hade levat.

Forskarna hade hittat föräldrarna via 
olika föräldrastödsgrupper, och funderar 

på om just deltagandet i dessa gjort att 
föräldrarna har en annan bild än 
läkarna. ●

RAPPORTEN
■ Här finns tidskriften Pediatrics samman-
fattning: pediatrics.aappublications.org/
content/130/2/293.abstract?sid=15d0bd7

LÄKARE HAR SKEV BILD AV LIVSKVALITET

Att bygga en fungerande vardag. 
Det är vad personlig assistans 
handlar om.
Varje dag. Dygnet runt. 
Vi ser möjligheter istället för hinder. 
Vad ser du? 

Elvakaffe

IfA godkänd 
assistansanordnare
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SISTANSBERÄT

IG

A
D

T

smidig
prisvärd
säker

kiA soul emotion  
Första och hittills enda bil som är krock provad och 
hel  bilsgodkänd* att köra från rullstol.

facebook.com/Autoadapt
twitter.com/Autoadapt

www.autoadapt.se

*Helbilsgodkänd med Carony Go 
och specifikt rullstolslås. Vid 
vidareanpassning kan 
dispens krävas. 
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Vi bygger framtidens personliga assistans. 
Välkommen du också!

www.smartassistans.se • telefon 08-653 52 00

Utmanaren inom 
personlig assistans

Heidi Nordin, Solweig Gejler, Erik Mared, 
Malin Jansson och Jeff Carling.

Vi gillar framtidsvisioner mer 
än historier ur det förflutna

Smart_foraldrakraft_12-06-17.indd   1 12-06-17   15.10.41

I NÄSTA NUMMER:
TEMAN OM SKOLA, IT OCH PSYKISK HÄLSA 
Årets största skoltema och Tema IT gör nästa utgåva 
oumbärlig för familjer med barn i skolåldern. 

TIPSA REDAKTIONEN. Mejla ditt tips till info@faktapress.se 
eller ring redaktionen på 08-4100 5636.

Missa inte ASSISTANSGUIDEN 
på foraldrakraft.se

Tema Skola: 
Så får alla en 
chans att 
lyckas. 
Plus: konsten 
att klara läxor 
och betyg.

Tema IT: 
Familjer som har 
hittat smarta 
lösningar med 
hjälp av IT delar 
med sig av sina 
bästa råd.

Tema 
Psykisk hälsa: 
Viktiga svar från 
psykologer som 
förstår sig på barn.

Artikelserie 
om NPF: 
Om barns rätt att få 
veta och ta ansvar 
för sina egna liv.

Plus: 
Fasta sektioner 
om Hjälpmedel, 
Fritid och Idrott.

UTGIVNINGSDAG FÖR NUMMER 6 ÄR 6 DECEMBER 2012.
MATERIALDAG FÖR ANNONSER ÄR 15 NOVEMBER 2012

FK_1205_s10-15_nyheter_v01.indd   15 2012-09-28   14:12



16     FÖRÄLDRAKRAFT # 5, 2012

Jörgen förverkligar 
poJkdrömmen
Kan man verkligen köra 
sportbil när man inte kan gå? 
Jajamän. På FRI 2012 i Malmö 
i september visade Jörgen 
Abrahamsen upp bilen som 
får motorintresserade att 
jubla. – En Mustang har alltid 
varit min dröm, säger Jörgen.

Vid 22 års ålder råkade Jörgen ut 
för en badolycka som gjorde 
honom förlamad från bröstet och 
nedåt samt delvis i armar och 
händer.

– Jag hade ägnat mig mycket 
åt bilar och motorsport, men då 
trodde jag att livet var kört, 
berättar han.

Nu, 25 år senare, arbetar 
Jörgen på Bilanpassning i 
Staffanstorp och har återupptagit 
bilintresset fullt ut.

Mustangen blev färdiganpas-
sad för något år sedan – och nu 
förbereder han sig för att även 
börja köra folkrace igen.

Hur kom det sig att du 
skaffade en Mustang?

– Det var en gammal pojk-
dröm, en Mustang ville man alltid 
ha när man var ung. Och när jag 
fick möjlighet att återuppta mitt 
intresse för bilar så tog jag 
chansen. Att köra Mustang är inte 
som folkrace men häftigare än 
vanliga bilar. Det händer lite när 
man gasar på.

Att köpa en Mustang är inte så 
billigt. Jörgen lyckades hålla nere 
kostnaderna genom att importera 
en 2007:a från USA, men totalt 
blev det ändå cirka 400 000 
kronor ur egen ficka för inköp och 
anpassning.

– Det är livskvalitet att känna 
vinddraget en solig dag. l

En barnvagn för rullstolsburna har utveck-
lats av designstudenten Cindy Sjöblom, 
men trots att behovet är stort är det 
osäkert om den kommer ut på marknaden.

– Jag tog fram den som ett examensarbete 
på min utbildning i industridesign och även 
om jag har kommit långt så återstår mycket 
detaljer och säkerhetstester, säger Cindy 
Sjöblom.

– Tyvärr är jag själv alltför upptagen med 
att fortsätta mina masterstudier för att 
kunna vara drivande. Jag vill jättegärna 
jobba vidare med barnvagnen om jag får tid 
och pengar men just nu står det stilla.

Under arbetet med att skapa barnvagnen 
tog Cindy kontakt med ett par tänkbara 
tillverkare.

– En av dem tyckte att de var för små för 
att satsa och den andra tillverkaren behövde 
mer statistik över hur många användare det 

finns i Sverige. Sådan 
statistik har jag ännu inte 
fått fram men jag får kanske 
hjälp av några andra 
studenter som gör mark-
nadsundersökningar inom 
sin utbildning, berättar 
Cindy.

Hur kom du på idén 
om en barnvagn för rullstolsburna?

– Jag vill bli designer för att kunna hjälpa 
andra och när jag försökte komma på ett bra 
examensarbete råkade jag surfa in på sajten 
mittfunktionshinder.se. Där hade flera 
personer frågat efter barnvagnar för just 
deras behov. Jag såg en lucka på marknaden 
– det här var något som behövdes och som 
jag ville göra, säger Cindy.

På sajten www.yankodesign.com finns 
mer information och en videofilm om 
barnvagnen Cursum. l

Hjälpmedel Nya och praktiska hjälpmedel på marknaden. 
Tipsa redaktionen med ett mejl till info@faktapress.se

BARnvAgnEn SoM MångA vIll 
HA MEn IngEn vIll tIllvERKA

Cindy Sjöblom
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FRUKOSTDEBATT 
OM HJÄLPMEDEL 
6 NOVEMBER 2012
Vad händer i hjälpmedels-
världen? Hur går det med 
valfriheten för brukarna och 
vem ska betala?

Den 6 november 2012 
anordnar Föräldrakraft ett 
frukostmöte med debatt om 
aktuella hjälpmedelsfrågor.

Plats: Citykonferensen, 
Malmskillnadsgatan.
Frukost från 08.00, debatt 
08.30-09.30.
Anmäl dig till 
info@faktapress.se
(Begränsat antal platser.)

Noll kronor eller 25 000? Villkoren för 
hjälpmedel till unga med ADHD skiljer 
stort mellan olika delar av Sverige. Även 
andra som har funktionsnedsättning 
drabbas.

– Skillnaderna ter sig orimligt stora, säger 
Jan Grönlund, direktör för Hjälpmedels-
institutet.

Han efterlyser nationella riktlinjer för att 
jämna ut orättvisorna.

Hjälpmedelsinstitutet har kartlagt hur 
förskrivningen av hjälpmedel ser ut inom 
landets olika landsting och regioner. 

Många drabbas av att förskrivningen av 
hjälpmedel varierar så starkt. Nästan tio 
procent av befolkningen använder hjälpme-
del för att kompensera en funktionsnedsätt-
ning.

Enligt undersökningen 
kan kostnaden för enskilda 
variera mellan noll och 
25 000 kronor. Det är 
allvarligt, med tanke på att 
många med funktionsned-
sättning redan har dålig 
ekonomi.

Kritiken handlar inte 
bara om stora skillnader mellan landstingen. 
Ett stort problem är även att landstingens 
information ofta är dålig eller till och med 
felaktig. Villkoren för hjälpmedel som angavs 
på webben stämde inte alltid med verklighe-
ten. Dessutom var vissa uppgifter oklara.

Ett exempel var att hjälpmedel som inte 
fanns med i det upphandlade sortimentet 
ändå kunde förskrivas genom särskild 
prövning. ●

KARTLÄGGNINGEN
■ Undersökningen utgår från två fiktiva 
fallbeskrivningar. Den första fallbeskrivning-
en handlar om en pojke på 17 år, med 
ADHD, dyslexi samt koncentrations- och 
sömnsvårigheter. Han har behov av en 
avancerad elektronisk almanacka samt 
tyngdtäcke och ordbehandlingsprogram 
med inbyggd talsyntes.

■ Den andra fallbeskrivningen handlar om 

en 45-årig kvinna med progredierande 
synskada och tilltagande problem med 
orientering i främmande miljöer. Hennes 
behov är ett elektroniskt orienteringshjälp-
medel med GPS.

■ För den 17-åriga pojken visar kartlägg-
ningen att kostnaden är mellan 0 kronor och 
25 000 kronor beroende på i vilket 
landsting han bor. Kostnaden varierar 
främst beroende på hur många och vilka 

hjälpmedel pojken måste köpa själv.

■ För kvinnan med en synskada varierar 
kostnaden mellan 0 kronor och 12 500 
kronor i de olika landstingen. Skillnaden 
beror på om hjälpmedlet är förskrivnings-
bart eller inte.
Källa: Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer på Hjälpmedelsinstitutets webbsajt 
www.hi.se

HJÄLPMEDEL FÖR NOLL 
KRONOR ELLER 25 000?

Jan Grönlund

jämna ut orättvisorna.
Hjälpmedelsinstitutet har kartlagt hur 

förskrivningen av hjälpmedel ser ut inom 
Hjälpmedelsinstitutet har kartlagt hur 

förskrivningen av hjälpmedel ser ut inom 
landets olika landsting och regioner. 

Malmgatan 25, 602 23 Norrköping. Tel 011-13 77 00. www.jeltec.se

Paletten Midi, 
elektriskt höj- och 
sänkbara arbetsbord.

Elit Mini är ett elektriskt  
höj- och sänkbart med  
vinklingsbar arbetsskiva.

Elit Duo, elektriskt höj- och 
sänkbart arbetsbord med 
elektriskt vinklad arbetsskiva.

Arbetsbord till såväl stora som små.
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Bilanpassning i Staffanstorp vill att 
rullstolsburna ska strunta i färdtjänsten. 
Nu har man gjort Volkswagens Caddy Maxi 
så rymlig att två rullstolar får plats framtill.

Enligt företaget handlar det om markna-
dens rymligaste sänkning av kupégolvet. 
Golvet är sänkt ända fram till instrument-
brädan. Detta kombineras med en lättvikts-
ramp som fälls ut samtidigt som bakvagnen 
sänks.

– Den som använder en tung elrullstol är 
idag helt i händerna på färdtjänsten. Med 
vår anpassade Caddy Maxi kan hon eller 
han själv köra bil utan att behöva ta hjälp av 
någon annan person, säger Björn Kayser, 
VD på Bilanpassning i Staffanstorp.

Bilen levereras med två vanliga säten som 
sitter fast på konsoler, men kan anpassas på 
olika sätt. Den som är rullstolsbrukare kan 
välja att ta ut förarsätet och börja färden 
bakom ratten. På hemvägen kanske man 

flyttar det andra sätet till förarplatsen och 
den rullstolsburne kan då åka med på höger 
plats fram sittande i rullstolen, medan 
någon annan kör bilen.

Men det är alltså även möjligt att få plats 
med två rullstolar samtidigt bredvid 
varandra om två personer med rullstol vill 
åka tillsammans.

Företaget gör även andra personliga 
anpassningar av bilen, till exempel reglage 
för att bromsa och gasa med handen, extra 
lättgående servostyrning, lättat bromsmot-
stånd, rattspinnare och elmanövrerad 
parkeringsbroms och solskydd.

Bilanpassning i Staffanstorp anpassar 
ungefär 200 bilar per år. Med en omsätt-
ning på 27 miljoner kronor per år är 
företaget störst i södra Sverige på att bygga 
om bilar för personer med funktionsned-
sättning.

Företagets webbsajt finns på www.
bilanpassning.com ●

Den ombyggda Caddy Maxi 
kan rymma två rullstolar 
bredvid varandra där fram.

DRÖMBILEN NÄR MAN VILL 
SLIPPA FÄRDTJÄNST?

sänks.
– Den som använder en tung elrullstol är – Den som använder en tung elrullstol är 

idag helt i händerna på färdtjänsten. Med idag helt i händerna på färdtjänsten. Med 
vår anpassade Caddy Maxi kan hon eller 
idag helt i händerna på färdtjänsten. Med 
vår anpassade Caddy Maxi kan hon eller 
han själv köra bil utan att behöva ta hjälp av 
vår anpassade Caddy Maxi kan hon eller 
han själv köra bil utan att behöva ta hjälp av 
någon annan person, säger Björn Kayser, 

LADDAT INFÖR LEVA 
& FUNGERA I APRIL

■ Föräldrakraft är officiell 
mässtidning för Leva & Fungera 
2013, Nordens största mässa för 
hjälpmedel.

– Fantastiskt roligt att ha 
Föräldrakraft som mässtidning. 
Vid vårt samarbete 2011 fick vi en 
jättefin tidning 
som gav oss 
mycket 
uppskattning, 
säger Maria 
Nilsson, 
projektledare 
på Svenska 
Mässan.

Leva & Fungera arrangeras på 
Svenska mässan i Göteborg den 
16-18 april 2013. Den riktar sig till 
alla med funktionsnedsättning 
och alla som arbetar inom 
hjälpmedel, assistans, service 
och tjänster för brukare i alla 
åldrar.

Leva & Fungera har en egen 
sajt på www.levafungera.se ●

FRI 2012 I BILDER
■ Det blev en fartfylld premiär för 
nya hjälpmedelsmässan FRI 
2012 i Malmö i slutet av septem-
ber. Där mötte vi bland annat två 
av Sveriges bästa bordtennisspe-
lare som visade sina talanger – 
Viktor Söderlund och Tobias 
Andersson.

Många fler bilder från FRI 
2012 finns på vår webb 
foraldrakraft.se ●
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TRÄNA GLOSOR VAR SOM HELST
■ Glosboken blir en app för iPhone och 
iPad. Och kan dessutom uttala orden 
med talsyntes.

Webbtjänsten glosboken.se har 
länge varit populär. Och nu blir det ännu 
smidigare att träna på glosor nästan var 
som helst och när som helst, i och med att man kan 
göra det på mobilen.

En nyhet är dessutom ”knapp-läget” som innebär att man inte 
behöver skriva utan kan svara med ett klick. Appen finns både i 
gratisversion och i betalversion. För 29 kronor per månad får man 
bland annat talsyntes. Mer information finns på www.glosboken.se

PRATA MED 
SYMBOLBRICKOR
■ Proxtalker är en lättanvänd 
samtalsapparat från Abilia. 
Den använder brickor med 
bilder för att skapa vanligt tal. 
Välj en symbol, lägg den på 
knappen och tryck!

Proxtalker är särskilt lämplig 
för barn som är vana vid PECS 
och som har kommunikations-
svårigheter.

Apparaten har färdiginspe-
lat tal och 80 kodbrickor med 
symboler samt 20 blanka 
kodbrickor. Man kan spela in 
eget tal och anpassa med 
egna symboler, texter och ljud.

Priset är 18 880 kronor.
www.abilia.se

NY APP REDO FÖR SAMTAL
■ Nu har den efterlängtade iPad-appen för afasidrabbade 
släppts. 

Appen heter Samtala och har utvecklats av elever på Hyper 
Island i Karlskrona i samarbete med logopeder.

Utformningen av appen har inspirerats av de traditionella 
metoder som används av logopeder. 

Syftet med appen är inte att ersätta talförmågan utan istället 
skapa förståelse mellan två personer, heter det i ett pressmed-
delande från utvecklarna.

Appen har ”uttrycksbrickor” för att personen med afasi och 
samtalspartnern ska kunna skapa ett samtal. Man kan även 
lägga in egna bilder och texter. Appen har även kalkylator, 
karta, ritbräda och kalender som stöd för samtal. 

Intresset för appen har varit stort ända sedan det blev känt 
att den höll på att utvecklas. Redan från start finns den nu på 
svenska, norska och engelska. Utvecklarna säger att fler språk 
kommer i framtida versioner.

Mer information finns på www.samtalaomafasi.se

TIPS OM RÄTT  HJÄLP-
MEDEL FÖR RYTTARE
■ Göteborgs handikapprid-
klubb har startat ett ”ridotek” 
där man kan prova eller hyra 
olika hjälpmedel för ridning.

Bakgrunden är att klubben 
under årens lopp skaffat en 
mängd hjälpmedel för ryttare 
med funktionsnedsättningar, 
hjälpmedel som det nu är 
möjligt att prova eller låna.

Information om hjälpmedlen 
finns på klubbens hemsida 
www.ghrk.se under länken 
Ridotek.

I Ridoteket får man tips om 
lämpliga sadlar, handtag, 
stigbyglar, tyglar, uppsittning 
och mycket annat. 

Tel 0225-77 40 00, 08-506 889 40.    
www.hedemoraanpassning.se  info@hedemoraanpassning.se

Golvsänkt bil med oändliga anpassningsmöjligheter!

Kör in i bilen utan att lämna din rullstol! Dörröppningshöjden är 140 cm och 
innerhöjden i mitten av bilen hela 149 cm. Det stora framsätesutrymmet ger 
plats för de största elrullstolarna.                   

* Prisexempel besiktad och klar, för begagnad (ca 2000 mil) Chrysler Town & Country Touring 2012   
   importerad från USA. Dollarkurs beräknad till 6.90 SEK, golvsänkningen tillkommer.

som helst och när som helst, i och med att man kan 
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Linus föddes med von Recklinghausens 
syndrom, eller Neurofibromatros som 
det också kallas, en tumörsjukdom som 
drabbar perifera nerver, och ibland, 
som i Linus fall, även det centrala 

nervsystemet. Tumörerna är ofta godartade men 
kan sätta sig på ställen där de är svåra att få bort, 
vilket gör dem farliga. Förutom den medicinska 
delen av sjukdomen, så kan barn med denna 
sjukdom också behöva extra stöd i skolan under sin 
uppväxt. 

Vid sex års ålder utvecklade Linus tumörer i 
synnerverna och fick strålning, som med dåtidens 
teknik strålade hela hjärnan. På grund av detta fick 
han nedsatt syn och hörsel. Men även hypofysen 
skadades, och med den hormonbalansen. Linus 
behövde därför ta sprutor med hormonpreparat 
varje dag.

– Han utvecklade också under åren ”småknutor” 
på kroppen, och vi visste aldrig när en ny tumör 
kunde dyka upp. När han sa ”Jag har ont i magen”, 
betydde det en ny tumör eller var det bara tränings-
värk? 

Linus hade det svårt under skoltiden. 
– Han var trevlig, öppen, social och omtänksam 

men hade svårt att känna av signaler. Det var svårt 
att få kamrater, och han blev utsatt för mobbning. 

Men det fanns också en annan sida.
 – Han älskade att resa. Han åkte på språkresa, 

reste med rosa bussar, jobbade på en fårfarm i 
Australien och tog dykarcertifikat. 

Cristina jobbade som sjuksköterska under Linus 
och hans äldre syskons uppväxt, med den politiska 
karriären vid sidan om, fram till 1998 när hon blev 
invald som riksdagsledamot. 

Under sina år inom sjukvården, och i synnerhet 
inom företagshälsan, mötte hon många personer 

som under sin sjukskrivning blev allt mer isolera-
de, och fick svårare och svårare att komma 
tillbaka.

– De gick mot en säker förtidspension. Jag 
funderade mycket kring frågorna hur man kunde 
hjälpa dem att återgå till arbete. 

Men hon hade också sett det inifrån. När Linus 
var 18 år ringde Försäkringskassan och ville 
förtidspensionera honom. 

– Det borde vara i lag förbjudet att förtidspensio-
nera en person som har arbetsförmåga, hur liten 
den än är. Man tappar självförtroende och isoleras. 
Inställningen präglas av en dum snällhet som har 
lett till utanförskap, tragedier och fattigdom. Det 
gör mig arg. Det är en missriktad välvilja.

För Linus del blev det i stället en yrkesskola i 
Danmark, med inriktning mot golfbaneskötsel, där 
alla tilläts jobba i sin egen takt. 

– Efteråt fick han jobb på flera olika golfbanor, 
fick en egen lägenhet i Helsingborg, tog körkort och 
hittade umgänge. 

Cristina, å sin sida, tog sig an uppdraget som 
socialförsäkringsminister i regeringen Reinfeldt, 
ytterst ansvarig för den nya sjukförsäkringsrefor-
men, som fick kritik från nästan alla håll.

– Det var den svåraste och tuffaste reformen som 
infördes under den mandatperioden. Införandet 
har följts av missförstånd men troligen också brister 
i systemet som borde 
följas upp. När man 
inför en så stor reform 
måste den anpassas 
vartefter.

– Tanken var att vi 
skulle göra rätt saker 
för människor från 
början. 

Livet blir aldrig 
mer detsamma
Tårarna rinner sakta, sakta ned för hennes kinder. Hon stryker bort dem med sina 
fingertoppar, vartefter. I soffan hemma i vardagsrummet i Borstahusen utanför 
Landskrona, med utsikt över fiskeläget, hamnen, havet och den danska kusten, 
berättar Cristina Husmark Pehrsson historien om sin yngste son Linus 33-åriga liv.

text & foto  
Anna Pella

När han sa ’Jag har ont i 
magen’, betydde det en 
ny tumör eller var det 
bara träningsvärk?
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Hon fick många personliga anklagelser om att 
”hon minsann inte visste hur det var”. 

– Men jag hade ju 30 års erfarenhet från jobbet 
som sjuksköterska, och var mamma till Linus. 

Sommaren 2010 märkte familjen att Linus var 
tröttare än vanligt. Det visade sig att han hade dolt 

det för alla runt 
omkring under en 
längre tid. Till en 
början hade han 
kunnat sköta jobbet, 
för att komma hem 
och lägga sig i soffan 
och sova. Så småning
om somnade han även 
på sin arbetsplats. 
Istället för att miss
tänka att något var  

fel, blev han utskälld av sin chef.
– En läkares slarviga tolkning av ett röntgensvar, 

medförde att övriga läkare inte ifrågasatte den 
remitterande läkarens felaktiga journalanteckning, 
utan nöjde sig med att förklara Linus symtom som 
blodbrist. 

Det hann därför gå ytterligare några månader 
innan familjen ”slog sig in på sjukhuset”. 

Den nya röntgenbilden var tydlig. Linus hade en 
stor tumör i hjärnstammen, som inte gick att bota.

– Linus flyttade hem till oss. Vi byggde en 
friggebod på vår baksida som vi tänkte att han 

kunde ha, men han sov aldrig där. Han fick cellgif
ter, trots att läkarna inte trodde att de skulle hjälpa, 
men de hade en viss effekt och Linus fick en tro på 
att de gjorde nytta. 

Tillståndet försämrades gradvis och efter 
en lunginflammation flyttade han till ett 
hospice, för vård i livets slutskede. 

– Att jag skulle vara frånvarande från jobbet 
under den här tiden var en känslig fråga i partiet på 
grund av min tidigare position, man var nog orolig 
för skriverier. 

Hon tackade nej till alla resor utanför Sverige, 
och såg noga till att besöka Linus både på morgonen 
innan hon flög till Stockholm, och på kvällen när 
hon kom tillbaka. 

Men under timmarna i Stockholm hade hon 
”panik”.

– Under de här 1,5 åren hade vi ett kollegieblock 
där vi skrev ned vem som skulle hälsa på honom på 
morgonen, lunchen, eftermiddagen eller kvällen. Vi 
pusslade, vi skulle nog kunna disputera i logistik.

Ett halvår gick. Tankar om att Linus skulle kunna 
flytta hem till sin lägenhet med personlig assistans 
började gro. De gjorde en ansökan, ”med minuter 
hit och dit”, och Linus rekryterade sex personliga 
assistenter efter att noga ha kollat av om de tålde 
katter och tyckte om att laga mat. 

På helgerna kom Linus hem på besök, vilket 
Cristina säger att han älskade. Det blev många långa 

Jag trodde att jag  
behövde vara stark för 
att Linus skuLLe vara 
svag. Istället var det 
tvärtom.

Den själsliga ron finner 
Cristina vid havet och 

stranden, eller när hon 
plockar blåbär.
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promenader med rullstolen, och ofta somnade 
Linus under dessa. Cristina minns att hon tänkte 
”Kan han inte bara få somna in, här och nu.” 

– Jag minns att Försäkringskassan ringde efter tre 
månader och frågade om Linus kunde göra några 
andra uppgifter på sitt jobb. ”Ta nu ett djupt 
andetag”, sa jag till mig själv. Om jag hade varit i 
opposition hade jag nog ringt media då. Men det var 
helt rätt att de hörde av sig, man ska inte bli bort-
glömd.

I den här vevan kom nästa tunga besked. 
Cristinas dotter Sofia, som precis fått sitt andra 
barn, fick diagnosen bröstcancer och påbörjade 
cellgiftsbehandling.

På söndagsmorgonen den 8 januari ringde 
assistenterna och sa att Linus andades tungt. 
Familjen åkte dit omedelbart. Det var kallt ute 
denna vinterdag och framåt kvällen bestämde 
Cristina sig för att göra ett kort besök hemma för att 
se till familjens tax Tea. När hon kom in satte hon sig 
i soffan en kort stund, och somnade av utmattning. 

Efter 15 minuter stormskällde Tea, helt utan 
anledning, och väckte henne. Hon for upp och åkte 
tillbaka till Linus. 

Bara en kort stund efter att hon kom dit dog han, 
med familjen helt nära. 

– Hans kinder var varma länge, säger hon och 
tårarna strömmar längs hennes egna.

Utanför fönstret glittrar Öresunds vatten. 
Cristina Maria Husmark, född och uppvuxen i 

Uddevalla, med två äldre syskon, pappa som hade 
en färghandel och mamma som var sjuk sköterska, 
valde samma yrke som sin mor, träffade lantmästa-
re Folke Pehrsson och flyttade till en gård i Kågeröd 
i Skåne. Under de tre barnens uppväxt bodde 
familjen Husmark Pehrsson där och drev lantbruk. 
Barnen blev vuxna och för tre år sedan bestämde 
sig Folke och Cristina för att flytta. Det blev 
Borstahusen utanför Landskrona, ett fiskeläge från 
slutet av 1700-talet som grundades av bröderna 
Borste.

Hon pratar om henne och Folke. Vilket bra team 
de har varit. De gjorde precis lika mycket. Och de 
behövde aldrig be varandra.

Hon pratar också om kraften. Föräldrakraften.
– Jag trodde att jag behövde vara stark för att 

Linus skulle vara svag. Istället var det tvärtom. I sin 
sjukdom gav han oss kraft. Kraften kommer från 
kärleken som barnet ger. 

På begravningen kom över hundra personer. 
– Vi ville inte att han skulle vara kvar ensam inne 

i kyrkan, utan bar ut kistan för att vinka ”hej då” 
när bilen åkte iväg. Just då kom en stor fiskmås och 
seglade över bilen. Och när bilen åkte flög den efter, 
säger hon och sträcker ut armarna likt vingar. 

Den själsliga ron finner hon vid stranden, eller 
när hon plockar blåbär. Hon går sällan i kyrkan. 

– Vardagen går, men så fort jag pratar om Linus… 
Tårarna stoppar henne för en stund innan hon 

fortsätter: – Steg för steg anpassar vi oss, men det är 
djupa diken där emellan. Jag står vid graven och 
skakar av gråt. 

Men sorg är ingen sjukdom. Det har hon själv 
hävdat i den politiska debatten om sjukskrivning 
efter en anhörigs dödsfall. Och när en kollega 
frågade om hon behövde psykologhjälp svarade 
hon ”Nej, det här är ren och skär smärta och sorg.”

– Om jag fastnade i min sorg, skulle jag behöva 
hjälp. Men genom att föra folk tillbaka till livet, 
hjälper man dem att inte fastna i sorgen. 

Under hennes tid som minister infördes en så 
kallad ”sorgepeng”, som gör det möjligt för föräld-
rar som mister ett barn, att kunna vara hemma en 
tid efteråt.

För Cristinas egen del så började hon jobba 
veckan efter begravningen, men då hemifrån de 
första dagarna. 

– Det var bra, även för Folke, att det blev vardag 
här hemma. 

Men det var svårt att komma tillbaka till kollegor-
na i Riksdagen.

– Det var många käcka ”Hej, hur är det?”, både 
från dem som visste, och dem som inte visste.  Jag 
kunde inte svara att det var bra, för det kunde inte 
vara bra, jag hade ju mist Linus, så det fick bli ”Tack, 
hur är det själv?”.

Tidigare, när Linus insjuknade, hade hon 
upplevt omsorg och engagemang hos 
arbetskamraterna. 

– Men så går tiden, man hörs inte lika ofta, frågar 
inte lika ofta hur det är. Det är som att många inte 
orkar med när tiden går. Men en klapp på kinden, 
en liten fråga, ”Hur mår du?”, ”Hur går det?”, 
räcker. Inga stora ord, inga blommor behövs. När  
orden inte kommer känns det… jag ska inte göra det 

Linus föddes med  
von Recklinghausens 
syndrom och blev  
33 år gammal.
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till bitterhet, jag ska istället försöka bli bättre på att 
själv stötta andra.

Hon tror att många har för stora krav på sig själva 
och därmed inte vågar ta kontakt. 

– De man trodde fanns där går omvägar, men 
istället kommer andra, från oväntat håll, och 
lämnar små lappar på skrivbordet. 

– Många har också sagt ”Åh, vad du ser pigg och 
fräsch ut!”, men det känns som en anklagelse. Det är 
som att det förväntas att jag ska vara blek och 
hålögd, det ska synas att jag mår dåligt. Jag sviker 
dem när jag är solbränd och har röda läppar. Man 
ska inte bara hantera sin sorg, man ska leva upp till 
omgivningens förväntan också. Dessa glada tillrop 
har varit jobbiga, och är fortfarande.

Cristina säger att hennes egen sorg har stärkt 
hennes politiska tro på att inte vara borta från 
arbetet för länge. Och att jobbet som utredare för 
hur fler personer med funktionsnedsättning kan få 
arbete blivit hennes räddningsplanka, hennes 
livlina. 

– Jag får jobba med alla delar av min erfarenhet. 
Samtidigt som jag hoppas kunna göra skillnad 
framöver. Samhället skulle bli rikare om vi tar emot 
alla människor och kan erbjuda livskvalitet, att man 
mår bra i kropp och själ. 

Hon har Linus framför ögonen, säger hon. Vad 

skulle ha hänt om han blivit förtidspensionerad? 
Hon säger att hon är en typisk vädur, arbetsnar-

koman. Och att hon kanske tack vare det kom till 
riksdag och regering. Och om det inte hade varit 
politik så hade det varit något annat. Men nu, vid 65 
års ålder, har hon saktat ned på tempot. Och blivit 
bättre på att välja bort det hon inte vill göra.

– Jag är starkare på att säga nej nu. Förr sprang 
jag på allt. Jag ville fånga alla puckar och vara alla 
till lags. Nu jobbar jag smalare och djupare, och det 
är inte säkert att jag gör ett sämre jobb bara för att 
jag sorterar. Jag måste inte göra allt, nej det gör jag 
inte, säger hon och kniper ihop läpparna och sätter 
armarna i kors. 

Om två år går riksdagsmandatet ut, och uppdra-
get som ordförande i Harec, sydsvenskt centrum för 
funktionshinderforskning, löper i tre år till. Hon har 
inga planer på att fortsätta efter det.

– Vi får se vad som händer, kanske blir det lite 
mer blåbär…

Hon promenerar mycket, själv och tyst. Eller 
cyklar. Dessa rundor mår hon som bäst av. Och 
gläds åt att hennes dotter verkar vara frisk från 
cancern. Och kraften, som Linus gav, hittar hon nu i 
de små detaljerna, i de fem barnbarnen, eller under 
blåbärsplockningen i sommarstugan i Bohuslän. 
Men livet blir aldrig mer detsamma. l

Cristina Maria  
HusMark PeHrsson 

Född: 1947 i Uddevalla.

Bor: Borstahusen, 
Landskrona.

Aktuell: Moderat riks-
dagsledamot, vice 
ordförande i Nordiska 
rådet, suppleant i 
Utrikesutskottet, 
Regeringens särskilda 
utredare i FunkA-
utredningen samt  
ordförande för Harec. 

Mest känd för: Social-
försäkrings minister 
2006–2010 då hon införde  
de nya sjukförsäkrings-
reglerna.

Gör på fritiden: Plockar 
blåbär, promenerar, målar, 
tapetserar och tar en och 
annan golfrunda.

Lyssnar helst på:  
Klassiskt och jazz.

Läser just nu: Läser om 
”Sommarboken” av Tove 
Jansson. ”Lågmäld, varm, 
humoristisk och klok”.

Ser fram emot: Att min 
utredning FunkA blir 
verklighet.

Motto: ”Gör så gott du kan 
– och lite till”.

Cristinas egen sorg har 
stärkt hennes politiska 
tro på att inte vara borta 
från arbetet för länge.
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Familjekompetens på Ågrenska
Ågrenska erbjuder familjevistelser för familjer som  
har barn med sällsynta diagnoser.

Kommande vistelser 2013

 www.agrenska.se 
Nationellt kompetenscentrum

 031-750 91 00

I familjevistelserna ingår två utbildningsdagar för personal. 
För mer information och sista ansökningsdag till familjevistelserna, 
besök vår hemsida www.agrenska.se

v.2 Noonans syndrom

v.4 Enkammarhjärta

v.5 Narkolepsi i samband med Pandemrixvaccination,

v.6 Glukostransportprotein typ 1-brist och Pyruvatdehydrogenas

v.8 Bartters syndrom och Gitelmans syndrom

v.10 Artrogrypos, AMC

v.11 Vistelse i sambarbete med Barncancerfonden

v.12 Narkolepsi utan samband med Pandemrixvaccination

v.15 Charcot-Marie-Tooths syndrom, heriditär spastisk motorisk och sensorisk neuropati

v.16 Svårbehandlad epilepsi med ytterligare funktionsnedsättning

v.20 Ryggmärgsbråck, MMC

v.22 Narkolepsi i samband med Pandemrixvaccination, förskoleålder och upp till 18 år

förskoleålder och upp till 12 år
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– Det finns ingen komiker i 
Sverige som kommit mig så 
nära som Anna, jag känner 
mig trygg med henne och 
det är förutsättningen för att 
det ska bli en bra show.
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”Odelberg & Siekas kommer 
ut”. Det är namnet på den 
stand up-föreställning som 
hade premiär den 7 septem-
ber i Bollnäs. De två vännerna 

Jesper Odelberg och Anna Siekas fann varandra för 
bara ett par månader sedan och tänker nu lägga 
Sverige framför sina fötter.

Det fanns en period i livet då båda upplevde ett 
utanförskap. Men nu sitter de framför mig på 
andra sidan cafébordet, pratar ivrigt och erkänner, 
högt och ljudligt, att de kan ge vad som helst för att 
få stå på scenen och att är det någon enda i 
publiken som de kan påverka åt rätt håll med sin 
föreställning är det värt allt slit. Strax efteråt 
utropar de:

– Det här är hett, det här kan bli väldigt stort!
Deras meningar flätar in sig i varandra och när 

den ena pausar tar den andra vid, spinner vidare 
åt ett annat håll. 

Vad var frågan nu igen? Det känns i och för sig 
inte så viktigt, budskapet om att livet för de båda 
har vänt är gott nog. 

Första gången Anna Siekas – komiker, kostråd-
givare och hälsocoach – fick höra talas om Jesper 
Odelberg beskrevs han som ”en rolig kille i 
rullstol”. 

– Jag trodde att Jesper bara drog rullstolsskämt 
men när vi fick en chans att prata med varandra en 
kväll på Gasta för några månader sedan, då Jesper 
var headline och även jag stod på scenen, klickade 
vi på en gång. Då blev jag arg över att folk satte ett 
epitet på honom som inte stämde. Jesper är en 
briljant komiker! Och hade han inte varit rolig 

hade han ju aldrig fått vara med i Släng dig i 
brunnen eller SUCK. 

– Jag fick en nytändning, säger Jesper, och det 
visade sig att vi hade mycket gemensamt. Bland 
annat vet vi båda hur det är att känna sig annorlun-
da. Jag har min cp-skada och möter ofta fördomar. 
Sedan har vi båda erfarenhet av våld och misshan-
del i nära relationer.

Han tycker att Anna Siekas är en av de allra 
bästa yngre komiker han sett.

Vi sitter i replokalen, mitt i centrala Gävle. 
Byggnaden har tidigare använts som lokstall men 
nu finns här ett café och en teaterscen. Den lite 
ruffiga interiören med dunkel belysning ger ett 
övergivet intryck. Men inte länge till. Snart kör de 
sin föreställning i salen bredvid. Och då kommer 
det att myllra av liv. Efter premiären i Bollnäs. Som 
för övrigt är Anna Siekas hemstad.

– Jag har växt upp med en pappa som var 
missbrukare, och jag har barn med en muslim. Det 
är jätteroligt att spinna på och se folk tappa hakan 
över. Mitt neonrosa 
hår väcker förstås en 
del uppmärksamhet 
det med.

I samma ögonblick 
vänder hon sig om och 
ropar till tjejen bakom 
cafédisken (som är 
Anna Siekas hårfrisör) 
att ”du förresten, 
mina nya extensions 
sitter bra och håller 
färgen”. 

Det enda man ska passa in i är i sig själv! Föräldrakrafts Stina Johansson träffar 
Jesper Odelberg och Anna Siekas för ett samtal om bakgrunden till deras gemen-
samma standup-turné.

Vi vill ta udden  
av fördomar!

text & foto  
Stina  

Johansson

Jag har växt upp med 
en pappa som var miss-
brukare, och jag har 
barn med en muslim. Det 
är jätteroligt att spinna 
på och se folk tappa 
hakan över.

Jesper odelberg & AnnA siekAs: 
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Hon är lika snabbt tillbaka i vårt samtal och 
påpekar hur viktigt det är att ta plats som tjej, både 
på och utanför scenen. Stå upp har hon sysslat med 
i tre år.

– Jag vill med mina uppträdanden vara ett 
språkrör för tjejer, att till exempel säga att man som 
tjej är kåt, det anses fortfarande som något fult. 

Jesper Odelberg drar en parallell till sitt eget liv.
– Vi med en funktionsnedsättning får inte heller 

vara kåta.
Anna Siekas skakar på huvudet och fortsätter:
– Allt det preventiva ansvaret läggs på kvinnan, i 

broschyrer på BVC står det exempelvis inget om 
mannens ansvar, det är sjukt. Sedan har jag alltid 
haft med mig min son på olika jobb plus en barn-
vakt, och då har jag fått pådyvlat mig av andra att 
jag minsann borde ta hand om mitt barn själv. Hade 
jag däremot varit man hade ingen lyft på ögonbry-
nen. Och om en kvinnlig komiker gör en dålig 
föreställning säger man ”hon är körd” medan en 
man ”har potential”.

Regissören som Jesper Odelberg och Anna Siekas 
har anlitat heter Kajsa Hedström.

– Hon är både regissör och pedagog och föreläser 
om genus. Vi har hittat ett bra samarbete och utan 
henne hade vi aldrig fått ihop det, säger Jesper 
Odelberg. 

Och fortsätter:
– Stand up är inte bara att berätta ett skämt på 

scen, man måste ha en relation eller anknytning till 
frågan för att det ska funka. I föreställningen skojar 
vi om min och Annas relation. Andemeningen är att 
ta udden av fördomar. 

– Det finns ingen komiker i hela Sverige som 
kommit mig så nära som Anna, förutom möjligen 
Darelid.

Jag hör istället, ”Ranelid”. 
Tänker, ”Eee, Ranelid… vad”? 
Säger, ”Förlåt vad sa du?” 
– Darelid, Thomas Darelid, han är musiker och vi 

har gjort föreställningen ”Lindansaren från komik 
till musik” som bygger på mina reflektioner över 
livet, tillsammans med sång och musik. 

Med Jesper Odelbergs rutin och Anna 
Siekas entusiasm kan saker och ting 
krocka ibland. 

– Ibland när vi får VIP-inbjudningar blir ju inte 
Jesper lika exalterad som jag, även om han ofta 
känner för att gå.

– Vi är i olika skeden bara, det är inget problem, 
tillägger Jesper.

Det var under sent 90-tal som han fick sitt stora 
genombrott och åkte land och rike runt med 70 
föreställningar per år. Han sitter i rullstolen och 
berättar. Dagsljuset letar sig in genom det spröjsade, 
halvmåneformade fönstret bredvid oss. Det når inte 
riktigt fram till vårt bord. Men det behövs inte. I 
skenet av Jespers framgångssaga skingras ändå 
skuggorna. 

– Vi, det vill säga Lasse Lindroth (som Ali 
Hussein) och jag, kom med något helt nytt. En blatte 
som skämtar om rasism och en cp som skämtar om 
funktionshinder. Det hade ingen gjort förut. 
Förebilderna var – och är fortfarande – Lenny 
Bruce och Claes Malmberg. 

Jesper Odelberg

Född: 1973.

Familj: Bror, syster, 
mamma och pappa.

Bor: Göteborg.

Bakgrund: Komiker, 
musiker och estradör.

Aktuell: ”Odelberg & 
Siekas kommer ut”.

Gör: Jobbar som artist.

Styrka: Envishet och 
tajming.

Svaghet: Oro.

Senast sedda film: 
”Lindansaren”.

Äter helst middag 
tillsammans med: 
Människor.

Vill påverka och förändra: 
Ja.

Bästa skämt: 
Japankrogen.

Favoritresmål: Thailand.

Längtar efter: Sommaren.

AnnA siekAs

Född: 1982.

Familj: 7-årig son, hund, 5 
bröder, mamma, pappa 
och extrapappa.

Bor: Gävle.

Bakgrund: Teater, dans, 
tolk i spanska, kock/
köksmästare, kostrådgi-
vare och nu komiker.

Aktuell: ”Odelberg & 
Siekas kommer ut” – samt 
klättrar just nu i humor-
branschen.

Gör: Egen företagare, 
föreläser om kost och 
coachar kostkunder samt 
jobbar som komiker.

Styrka: Försöker att se 
något positivt även i de 
tunga stunderna.

Svaghet: Är ibland för 
impulsiv och hinner inte 
tänka igenom mina beslut.

Senast sedda film: 
”Como agua para choco-
late” .

Äter helst middag 
tillsammans med: Min 
son.

Vill påverka och förändra: 
Fördomar, samhället och 
individer.

Bästa skämt: Lustgasen.

Favoritresmål: Spanien.

Längtar efter: Ledighet.

Odelberg & SiekasintervJu

Jesper och Anna klickade 
direkt. Båda har under 
uppväxten fått kämpa för att 
passa in, och kommit till 
slutsatsen att det enda man 
ska passa in i är i sig själv.
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Trots detta vill Jesper Odelberg inte påstå att han 
är känd. Offentlig, ja. Men inte känd. 

– Med offentlighet kommer också ansvar, jag 
kan inte lägga ut vad som helst på facebook och 
måste tänka på vad jag säger i media. 

Att jämföra sig med andra har han slutat med. 
– Tiden på olika institutioner under uppväxten 

var otroligt nedbrytande och jag har i hela mitt liv 
försökt passa in. Men det enda man behöver passa 
in i är i sig själv. 

Numera skrattar han högt åt sina egna skämt och 
skiter i vad andra tycker. Även om det kan vara 
jobbigt när någon i publiken ser ointresserad ut. 

– Det är till och med värre än tystnad. En 
föreställning som går bra, å andra sidan, boostar 
mig som person. Humor är ett fantastiskt vapen och 
det är en konst att bygga ett skämt. Det är få 
förunnat att ha ett sådant här jobb.

Sångare, föreläsare, komiker och estradör. Helt 
självlärd. Lågmäld. Vad är då hemligheten bakom 
framgången? 

– Envishet och åter envishet. Í ve been to hell and 
back. 

Det blir tyst. Anna Siekas tar upp tråden.
– Alla säger att du har gjort det största, för mig är 

du den största. Första gången vi snackade om att 
göra den här showen sa jag att ”du måste lova att du 

inte gör detta för att 
vara snäll”. Det är 
något jag fortfarande 
kan oroa mig över.

Jesper Odelberg 
intygar att han jobbar 
med Anna Siekas för 
att hon är bra och 
inget annat.

– Jag har aldrig sett 
en komiker förbereda 
sig så noga som Anna. 
Hon har ett jävla stort hjärta, är ödmjuk och 
levererar skämt som får folk att sätta i halsen. Att 
vara ståuppare är ett ensamt jobb, därför är det så 
roligt att få jobba med en annan komiker och det 
spelar ingen roll om vi har olika lång erfarenhet. 

De har följt mig till tågstationen och står 
invid perrongen nu, det är en varm 
sensommardag men de ska strax in igen 

och fortsätta repa. I december är de utvalda till att 
delta i ett mångfaldsprojekt. Mellan turnerandet. 
Med andra ord: allt går som på räls. l

Här kan du läsa mer om Jesper och Anna och kolla in 
deras turnéplan för showen ”Odelberg och Siekas 
kommer ut”: www.odelbergsiekas.se

Humor är ett fantas-
tiskt vapen och det  
är en konst att bygga  
ett skämt. Det är få 
förunnat att ha ett 
sådant jobb.

www.assistanskompaniet.se, E-post: info@assistanskompaniet.se

Välkommen till en 

föreläsning med 

Jonas Helgesson! Välkommen till en 

föreläsning med 

Jonas Helgesson! 

Om livet brottas med dig –  
boxas tillbaka
Tid:  Den 14 nov kl 16-18:15
Plats:  Hotell Scandic Continental,  
 Vasagatan/Klara 
 vattugränd 4, Stockholm

Kostnadsfritt för alla med funktions- 
nedsättning eller som arbetar som  
personlig assistent. 

För mer info och anmälan kontakta:
Sahar Mosleh, tele 0761 759905.

Välkommen också på denna föreläsning:
Fördomar, sanningar och råd kring  
relationer och funktionalitet 
Föreläsning med Sahar Mosleh 1 nov 

Vi arbetar på uppdrag av våra kunder för  
att du ska få en funktionell personlig 
assistans för ett tryggt och bra liv.

ak_annons_87x115.indd   1 2012-09-19   10:25

Personlig assistent

Intag 2 ggr/år (augusti och januari)

För information och ansökningshandlingar:
www.framnas.nu                    Telefon: 0911-23 11 00

Fortbildningskurser
för yrkesverksamma assistenter

Ettårig yrkesutbildning på helfart
(sedan 2000/2001)

Nytt LSS-boende i Lidköping
Gryning Vård AB är landets största företag inom HVB och erbjuder ett brett, varierat och  
kundanpassat vårdutbud för barn, ungdomar, familjer och vuxna missbrukare. Gryning driver 
behandlingshem, familjehem och öppenvårdsverksamheter och har cirka 35 verksamheter belägna 
inom Västra Götalands län. Bolaget är kommunägt och drivs utan vinstsyfte.

Gryning startade i början av 2007 ett nytt boende för ungdomar i åldern 16-21 år 
med funktionsnedsättningen Asperger syndrom/högfungerande autism. 
Boendet är beläget i centrala Lidköping och omfattar fem nyproducerade lägenheter, 
gemensamhetsdel och personalutrymmen.

Vi vänder oss till ungdomar på väg ut i vuxenlivet. Vi arbetar utifrån ett helhets- 
perspektiv och tar till vara/satsar på ungdomens starka sidor och intressen. 
På boendet får ungdomen en pedagogisk arbetsplan. Denna upprättas tillsammans 
av ungdomen, föräldrar, biståndsbedömare och Kinnegatans personal, där vi utifrån 
funktionshindret/personlig mognad sätter upp mål som utvärderas kontinuerligt. 
Det kommer att finnas personal dygnet runt på Kinnegatan.

Personalen är utbildad i pedagogiskt arbetssätt och erhåller extern handledning. 
Vi har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar med social problematik och kan 
ge stöd till ungdomar och familjer i sådana frågor. De flesta har även genomgått 
familjeterapiutbildning.

Vill du veta mer?
Hör av dig till

Lisa Ohlsson, enhetschef
Tfn 0510-20488 eller mobil 070-208 31 80                                                                            

 Annika Strid, Grynings placeringskonsulent
Tfn 031-7037348 eller mobil 0705-145507

Gryning Vård AB,  Box 5154,  Gårdavägen 2,  402 26 Göteborg,  Tel: 031-703 39 50, Fax: 031-703 73 49 www.gryning.se

Gryning Vård har två LSS-enheter 
med inriktning mot neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar inom autism-
spektrum, t ex Aspergers syndrom och 
högfungerande autism.
Claesborg i Skövde tar emot pojkar 
11–16 år med behov av individuellt 
anpassad skola. Ann-Cathrin Åsberg 
0500-48 78 50.
Kinnegatans träningsboende i Lid -
köping tar emot ungdomar 16–21 år. 
Lisa Ohlsson 0510-204 88.
Grynings placeringsfunktion: Annika 
Stridh 031-703 7348 eller 0705-14 5507.

Gryning Vård AB ägs 
gemensamt av 
kom munerna i Västra 
Götalands län och är ett 
av Sveriges största 
vårdföretag. Gryning 
drivs inte i vinstsyfte. 
Eventuella överskott 
används för att utveckla 
verksamheterna.

www.gryning.se

Vi satsar på unga!
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På sjunde våningen, 
ovanför entrén till 
Astrid Lindgrens 

Barnsjukhus i Solna, huserar 
Karolinska Institutet Center 
of Neurodevelopmental 
Disorders, KIND, ett kompe-
tenscentrum för forskning, 
utveckling och utbildning 
inom kognitiva funktionsned-
sättningar. Sven Bölte, 
professor i barn- och ung-
domspsykiatrisk vetenskap 
och föreståndare för KIND, 
leder verksamheten med stor 
energi och ett äkta engage-
mang.

Neurofeedback, social 
färdighetsträning, kvalitets-
register och mycket mer. 
Sven Bölte har många 
strängar på sin lyra. Nyligen 
hemkommen från en konfe-
rens i Frankrike, berättar han 
med stor inlevelse och 
kunskap om det omfattande 
arbetet som bedrivs i den 
höga, röda tegelbyggnaden 

för att förbättra situationen 
för och behandlingen av barn 
och ungdomar med neuro-
psykiatriska svårigheter.

Ett av de projekt Sven Bölte 
leder handlar om att studera 
behandlingseffekter av 
neurofeedback. Ett område 
med 20 år på nacken, men 
som trots det är relativt 
okänt. 

– Neurofeedback är en 
blandning av beteendeterapi 
och kognitiv terapi som 
synliggör hjärnans aktivitet 
på en bildskärm. Detta är en 
behandling som jag har stora 
förhoppningar på och som jag 
tycker är extremt spännande, 
säger han entusiastiskt.

Under själva träningen 
sitter ett antal elektroder 
eller en speciell mössa fast på 
huvudet, medan barnet till 
exempel spelar Pac-Man på 
datorn. Vissa hjärnvågor 
indikerar olika tillstånd, 

bland annat den obalans som 
finns vid adhd. När bildskär-
men visar att hjärnan närmar 
sig sitt optimala värde får 
barnet en belöning för att det 
har ”hittat” rätt mönster på 
hjärnans aktivitet. På så sätt 
lär sig personen att självregle-
ra sig och balansen mellan va-
kenhet, koncentration, 
fokusering och avslappning 
så bra som möjligt. 

För att träningen ska ha en 
tydlig effekt bör den genom-
föras en till två gånger i 
veckan, tills totalt 25-40 pass 
är avverkade. 

Behandlingen, som har 
visat sig fungera särskilt bra 
för barn och ungdomar som 
har en adhd-diagnos, har 
flera fördelar menar Sven 
Bölte. Troliga positiva 
bestående effekter samt att 
metoden kan vara lättare att 
acceptera än medicinering är 
två av dem. De negativa 
biverkningarna kan vara 

trötthet och eventuell 
huvudvärk någon halvtimme 
efter behandlingen, som till 
största delen beror på den 
psykologiska ansträngningen 
träningen kräver. 

På KIND planerar man att 
öppna en forskningsmottag-
ning kring kommande 
årsskifte där neurofeedback 
kommer utföras i en stor 
kontrollerad studie. Om 
metoden visar stark evidens 
är Sven Böltes drömscenario 
att neurofeedback blir en 
standardmetod som utförs av 
barnpsykiatrin och andra 
kliniska enheter, av personal 
som är utbildad inom 
området.

I Sven Böltes kontorsrum 
slåss pärmar och böcker om 
det begränsade utrymmet i 
bokhyllorna. Några ligger 
prydligt travade på skrivbor-
det. Ett av de alster som fått 
en plats i bokhyllan heter 
”Kontakt”. Det är en manual 
för social färdighetsträning i 
grupp och vänder sig till barn 
och ungdomar från 8 till 19 
år, med diagnosen autism-
spektrumtillstånd.

– Kontakt är den enda 
utprovade manualen för 
social färdighetsträning som 

NY 
ARTIKELSERIE!
NPF
(NEUROPSYKIATRISKA 

FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR)

Mer kunskap och 
samordning. Ja, tack!
Neurofeedback är på väg att bli ett värdefullt 
verktyg för barn med neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar. 

– Behandlingen fungerar särskilt bra för barn 
med adhd, säger Sven Bölte, chef för KIND.

FÖRSTA AVSNITTET I FÖRÄLDRAKRAFTS ARTIKELSERIE 
OM NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR

NEUROFEEDBACK ÄR 
EN BLANDNING av 
beteendeterapi 
och kognitiv terapi.
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Mer kunskap och 
samordning. Ja, tack!

finns i Sverige. Vi tog fram materialet eftersom den här 
åldersgruppen tyvärr inte erbjuds denna typ av träning, 
säger Sven och ser bekymrad ut.

Han menar att individuella insatser för gruppen är en 
blind fläck i habiliteringssverige och att behovet av stöd 
och åtgärder är enormt. Svårigheterna kan variera och 
kan handla om såväl utåtagerande som depressioner.

– Glädjande nog finns det ett stort intresse för 
materialet på BUP där vi nyligen har gjort en pilottest 
och ska fortsätta med en större insats under hösten. 
Även Habilitering och Hälsa (inom Stockholms lands-
ting) har visat intresse för träningen. Med sitt standardi-
serade format, och möjligheter att göra egna komplette-
ringar, kan även skolan ha stor nytta av manualen. Det 
skulle gynna alla elever, inte bara de som har en 
diagnos. 

Ökad säkerhet och trivsel i grupper, högre självkänsla 
och större delaktighet i samhället är några av vinsterna. 

– Vi gör ofta kvalitativa intervjuer med deltagarna 
och många berättar att de efter träningsperioden till 
exempel vågat gå i skolan igen, ringa en kamrat för 
första gången eller gjort en resa de inte vågat ge sig ut på 
tidigare, säger Sven. 

 
En av Sven Böltes käpphästar är samordning av habilite-
ringsinsatser och han framhåller vikten av förbättrad 
koordinering mellan olika utförare. 

– Idag är samordningen minimal, även om behovet 
har fastställts många gånger, av bland andra 
Riksrevisionen. Många enstaka aktörer gör ett bra jobb, 
men bristande samordning gör att effekterna kan bli 
begränsade och mycket av samordningen hamnar på 
föräldrarnas eller brukarnas ansvar. I dag finns det 
ingen samordnare, lots eller ”case manager” som tar ett 
samlat grepp om barnets insatser, vilket är oerhört 
nedslående, säger Sven Bölte och låter aningen irrite-
rad.
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Sven Bölte planerar att 
öppna en forsknings-

mottagning där 
neurofeedback 

kommer att användas

Ung med 
 autism eller 

Aspergers 
syndrom

– att rusta för livet
Konferens Linköping 6-7/11

För program, information och anmälan:  
www.autism.se
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Irritationen är dock 
kortvarig och ett leende 
spricker snabbt upp.

– Men vi arbetar för att de 
ska bli bättre och har många 
projekt på gång, däribland 
utbildningssatsningen SNIS, 
”Stockholms Neuropsykiatri i 
Samverkan”. Ett annat 
projekt där samordning 
spelar en avgörande roll är 
uppbyggnaden av ett natio-
nellt kvalitetsregister. 

Idag finns det olika 
register, som Busa, Pastill och 
Hefa. Sven Bölte menar att ett 
samarbete med dessa är 
nödvändigt för att lyckas. 

– Sverige är ett paradis för 
register, vilket hänger mycket 
ihop med personnumren och 
det förtroende som finns för 
dem, så fördelarna med att 
starta ett register här är 
stora. Svårigheterna är att det 
finns en uppsjö av aktörer; 
BUP, habilitering, privata 
psykologmottagningar, 
socialtjänsten och vårdcen-
traler, bara för att nämna 
några. 

– Vår ambition är att 
samordna olika register och 

skapa ett nationellt register, 
baserat på journaler, där 
utövarna fyller i uppgifter om 
exempelvis vilken profession 
den som ställt diagnosen har, 
funktionsnedsättningens 
svårighetsgrad, vidtagna 
åtgärder och hur lång tid det 

tagit mellan kontakt och 
diagnos. Med hjälp av 
registret vill vi kunna granska 
kvaliteten och göra olika 
jämförelser. På sikt ska det så 
klart bidra till högre kvalitet i 
behandlingen av barn och 
ungdomar, säger Sven Bölte.

Allt sedan starten för KIND 
har Sven Bölte och hans team 
haft fullt upp och antalet 

medarbetare har ökat stadigt. 
Ännu fler kommer att knytas 
till verksamheten, tack vare 
ett anslag på 30 miljoner från 
en gemensam satsning på 
barns psykiska hälsa. Bakom 
satsningen finns FAS, VR, 
FORMAS och VINNOVA samt 
EU-aims, ett samarbete 
mellan europeiska organisa-
tioner, den akademiska 
världen och näringslivet med 
syfte att utveckla nya behand-
lingar av autismspektrumtill-
stånd.

– Vi har ett digert jobb 
framför oss, men arbetar 
långsiktigt och tålmodigt med 
forskning, alla projekt och 
vårt uppdrag att sprida 
kunskap. Och jag är hoppfull 
inför framtiden. Även om 
neuropsykiatrin har på tok för 
låg status finns det satsningar 
där detta område tagits på 
allvar, en av dem är bildandet 
av KIND. Nu är det bara att 
fortsätta på den inslagna 
vägen, säger Sven Bölte. l

TexT: Helen Adolfsson
info@faktapress.se

NPFarTikel

Kort om KIND
n KIND är en förkortning av 
Karolinska Institutet Center of 
Neurodevelopmental 
Disorders.

Det är ett kompetenscen
trum för forskning, utveckling 
och undervisning.

Fokus ligger på utveck
lingsrelaterade kognitiva 
funktionsstörningar inom flera 
olika neuropsykiatriska/
neurologiska tillstånd. 
Autismspektrumstörningar 
och adhd är exempel på några 
av de vanligaste.
Hemsida: www.ki.se/kind
Donationer: Centret tar 
gärna emot finansiella 
donationer.

andra projekT  
som drivs av kind:
SmÅSYSKoN
n Mellan 10 och 20 procent 
av alla småsyskon till barn 
med autismspektrum får 
själva diagnosen. Genom 
syskonstudier vill KIND 
identifiera hur de första 
tecknen på autism ser ut och 
vid vilken ålder de visar sig. 
Genom att observera och 
mäta till exempel perception, 
beteende och ögonrörelser 
vid olika tidpunkter kan man 
jämföra dessa och kartlägga 
vad som skiljer de olika 
företeelserna åt innan och 
efter det att barnet fått sin 
diagnos. Målet är att utveckla 
nya instrument för att 
diagnostisera och därmed 
kunna sätta in åtgärder 
tidigare. Läs mer på www.
smasyskon.se 

DoNAtIoN AV HJÄrNor
n Om en person med autism 
avlider kan hjärnan doneras till 
KI:s hjärnbank. KIND arbetar 
långsiktigt för att förankra och 
skapa ett program för 
donation av hjärnor att 
använda i forskningen kring 
autismspektrumtillstånd.  
Ett känsligt men viktigt projekt 
som ska bidra till ökade 
kunskaper bakomliggande 
faktorer till autismspektrum
tillstånd.

Sverige är ett  
paradis för register, 
vilket hänger  
mycket ihop med 
personnumren och 
det förtroende som 
finns för dem. 
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Neurofeedback gör det möjligt att träna upp hjärnan för att man själv ska kunna 
styra vakenhet, koncentration och avslappning.

FK_1205_s30-33_NPF_svenbolte_v03.indd   32 2012-09-22   20:30



2012, # 5 FÖRÄLDRAKRAFT     33

En ständig oro präglar livet för många 
föräldrar som har unga vuxna med ADHD.
”Man känner sig alltid bekymrad” är namnet 
på en ny rapport från Riksförbundet 
Attention.

Titeln speglar rapportens 
innehåll som visar att 66 
procent av anhöriga till 
unga vuxna med ADHD ofta 
känner oro över den ungas 
situation.

– Oron gäller personens 
ekonomiska situation eller 
svårigheter att söka eller 
behålla ett arbete, men 

många berättar också om psykisk ohälsa och 
nedstämdhet, säger Malena Ranch projektleda-
re i Riksförbundets Attentions Unga vuxna-pro-
jekt.

– Anhöriga måste erbjudas stöd och informa-
tion för att hitta fungerande strategier och 
möjlighet att hantera oro och konflikter så att de 
orkar vara stödjande vuxna, säger hon.

Rapporten baseras på en enkät bland anhöriga 
till unga vuxna. Resultaten visar bland annat 
följande:

59 procent anser att unga vuxna behöver 
hjälp av anhöriga i vardagen

35 procent av de anhöriga anser att den unga 
vuxna är i behov av omfattande stöd och hjälp

66 procent av de anhöriga säger att de ofta 
känner oro över den ungas situation.

Attention menar att unga vuxna med ADHD 
är en bortglömd grupp och efterlyser bättre 
stöd.

– Framför allt behövs ökade kunskaper bland 
myndighetspersonal som ska stödja unga vuxna 

med ADHD så att de kan ge ett professionellt 
och verksamt stöd, säger Malena Ranch.

SÅ HÄR VILL ATTENTION FÖRBÄTTRA 
STÖDET TILL UNGA VUXNA MED ADHD:
■ Föräldrar erbjuds stöd, information och 
möjlighet att träffa andra föräldrar för att hitta 
fungerande strategier och få stöd i att hantera oro 
och konflikter så att de orkar vara stödjande vuxna.
■ Bygg upp en ”ADHD-skola” både för anhöriga 
och personer med egen diagnos.
■ Gör ADHD-center i Stockholm till ett nationellt 
kunskapscentrum med uppgift att stödja uppbygg-
naden av regionala centra i olika delar av landet.
■ Kommunerna inrättar familjeombud som ska 
fungera som familjens samordnande kontaktperson 
gentemot myndigheter, vården och skolan.
■ Skolan tar sitt ansvar och skapar en fungerande 
undervisningssituation för elever med ADHD. 
Fullföljd skolgång ger fler möjligheter för den som 
ska starta vuxenlivet.
■ Kommunernas boendestöd byggs ut och görs 
mer flexibelt och individanpassat för att möta 
behovet av stöd med ekonomi och hemsysslor.
■ Kommuner och landsting utvecklar rutiner för 
att se till att stödet blir verksamt också i praktiken.
■ Bättre kunskaper om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar inom socialtjänst, boende-
stöd, skola, Arbetsförmedlingen och inom vården 
för att kunna ge ett professionellt bemötande.

Källa: Man känner sig alltid bekymrad. En rapport från 
Riksförbundet Attention.

Attentions nya 
rapport.

Med barnet i fokus

Barn har rätt att få veta och 
ta ansvar för sina egna liv. 
Möt skolpsykolog Kristina 
Taylor i nästa avsnitt av 
artikelserien om neuropsy-
kiatriska funktionsnedsätt-
ningar. Ju fler som vet 
runtomkring, desto bättre 
kan det bli för barnet, menar 
Kristina.

I NÄSTA NUMMER:

ORON ÄR ALLRA VÄRST FÖR ANHÖRIGA 
TILL UNGA VUXNA MED ADHD

■ Rapporten ”Man känner sig alltid 
bekymrad” finns att ladda ned från webb-
sajten www.attention.se

Vill du veta mer om Attentions arbete 
för personer med ADHD, Tourette, 
Asperger och andra NPF-diagnoser?

 arbete Vill du veta mer om 

Besök vår hemsida www.attention-riks.se eller kontakta kansliet 08-709 22 60.
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TEMA Läsa/skriva

Jessica Paulsson har jobbat 
som lärare för de lägre 
åldrarna i över 15 år. När

         hennes man via sitt jobb, kom 
över en av de första ”paddorna” i 
Sverige för några år sedan, kunde 
hon inte ana att den skulle påverka 
både hennes yrkesliv och familjen 
på flera sätt. 

– Min man kom hem en dag och 
la den på hallbordet, och skulle visa 
”leksaken” senare på kvällen. Men 
när han skulle hämta den låg den 
inte kvar, våra söner hade hittat 
den och börjat använda den, och de 
hade jätteroligt.

Hon såg kreativiteten och 
glädjen hos sönerna, och framför 
allt hur de pedagogiska apparna 
och spelen lockade sonen med 
autism. Den blev ett direkt hjälpme-
del för honom att träna språket, 
men även social interaktion genom 
appen ”Puppet Pals”, där han 
kunde iscensätta rollspel med egna 
bilder på människor och miljöer.

– Jag såg hans inre motivation, 
något som utifrån inte var lika lätt 
att skapa.

Jessica började ”klura på” hur 
den skulle kunna användas i 
hennes arbete med eleverna. Först 
fick hon möjlighet att genom 
Skolverket skapa handlednings-
material för andra pedagoger, och 
sedan förra hösten är hon projekt-
ledare och klasslärare på 
Sandbergska skolan, där iPad är det 
primära läromedlet från förskole-
klass till trean. 

Tillsammans med delar av den 
norske pedagogen Arne Tragetons 
metod ”Att skriva sig till läsning” 
ska iPaden här vara ett naturligt 
verktyg för eleverna, där de till en 
början lär sig skriva på den, för att 
först i andra klass få lära sig att 
skriva för hand. Det är berättandet 
som är viktigast.

– När man börjar ettan är man 
ofta inte motoriskt färdigutvecklad 
för att skriva för hand, och då blir 
berättandet lidande. 

Eleverna börjar med ”spökskriv-
ning”, de får skriva precis hur de 
vill, och får sedan berätta vad de 
skrivit. De jobbar alltid två och två.

– Med appen Skolstil, som har 
inbyggd talsyntes, får alla elever 
möjlighet att lyssna på hur bokstä-
ver, ord och meningar låter, 
samtidigt som de skriver dem, för 
att se om det låter som det är tänkt 
och de har stavat rätt. Det ger dem 
språkberedskap och fonologisk 
medvetenhet, och sakta men säkert 
börjar det dyka upp riktiga ord, 
mellanrum och punkter. 

De barn som har läs- och 
skrivsvårigheter erbjuds TIL, tidig 
intensiv läsinlärning, med special-
pedagogen på skolan, en halvtim-
me per dag i olika perioder.

Jag kan ANPASSA UPPGIFTERNA FÖR 
VARJE ELEV utan att det blir 
utpekande.

Utvecklingen av alternativa sätt att läsa och skriva har tagit fart. 

I framtiden kanske ingen funderar över läs- och skrivsvårigheter 

längre, säger forskaren Idor Svensson. I vårt tema besöker vi skolan 

som satsat på iPad. Vi  tipsar om många av de appar som gör mobiler 

och surfplattor till smarta verktyg. Här möter du även Victor som 

klarar det mesta med hjälp av ögonstyrning.

Prylen som får eleverna 
att älska skolan
När hon såg sin autistiske sons inre motivation väckas av en iPad, 
förstod hon att den hade enorm potential. Nu är Jessica Paulsson 
projektledare för ett iPad-projekt på Sandbergska skolan i 
Upplands Väsby. Här använder hon talsyntes i undervisningen, 
inte bara till elever med läs- och skrivsvårigheter, utan till alla.
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Nu kan jag anpassa uppgifterna för 
varje elev utan att det blir utpekande, 

säger Jessica Paulsson.
(Foto: Anna Pella)
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VINJETT Vinjett

– Intensivträningen ska vara 
lustfylld och frivillig, och innehålla 
många belöningar. 

Hon berättar att en ung släkting 
med läs- och skrivsvårigheter 
tyckte att det var ”pest” att läsa 
men att hon gjorde stora framsteg 
när hon fick en iPad. 

– Hon läste böcker i appen Blue 
Fire Reader och förstorade texten, 
och kunde få läsupplevelsen på det 
sättet. Då förstod jag att det 
verkligen kunde hjälpa. Det kanske 
inte är en lösning som passar alla, 
men det kan nog hjälpa många. 

Som klasspedagog ser hon också 
att de barn som har läs- och 
skrivsvårigheter blir extra hjälpta 
av iPaden i andra ämnen, till 
exempel SO. Där kan de få texten 
uppläst eller tala in text som skrivs 
ned. Kompensationen är viktig i de 
ämnen där innehållet är det 

viktigaste. Att använda många 
sinnen samtidigt förstärker också 
inlärningen. 

Hon behöver inte heller motivera 
dessa elever lika mycket längre.

– iPaden i sig själv skapar 
motivationen. 

Några konkreta exempel på 
kompensation, är att eleven kan 
filma henne och spela upp en 
instruktion så många gånger hon 
eller han behöver. Det händer 
också att Jessica filmar sig själv och 
mejlar ut instruktionen till varje 
elev. 

TEMA Läsa/skriva

ATT SKRIVA SIG TILL LÄSNING 
■ Den norske pedagogen Arne 
Trageton menar att barn bäst lär sig läsa 
genom att först lära sig skriva. Att skriva på 
dator är lättare än för hand, och att läsa sin 
egen text är lättare än att läsa främmande 
text. Därefter kan man lära sig att läsa 
andras texter och att skriva för hand. 
Genom att skriva tillsammans med en 
kamrat, utveckla sitt muntliga språk, lära 
sig bokstäver och senare ord, meningar 
och små berättelser, och läsa det man själv 
har skrivit, skapas skrivlust och läsglädje, 
och motivationen för skriv- och läsinlärning 
ökar.

TIPS TILL LÄRARE
■ Med en iPad kan du förlägga 
undervisningen till ett annat ställe än 
klassrummet
■ Eleven kan ha med sig den överallt, 
på studiebesök, i skogen, och kan 
filma och dokumentera för att gå 
igenom i efterhand
■ Elever som inte är närvarande kan 
lättare hämta upp det som de missat
■ Skapa delaktighet hos föräldrar 
genom att lägga ut bilder och filmer 
från det ni gör
■ Du kan filma en instruktion och mejla 
ut till eleverna, så att de som behöver 

kan upprepa den flera gånger
■ Du kan ge skriftliga uppdrag, till 
exempel mejla ut en www-adress
■ Vid högläsning kan alla låna samma 
bok på elib.se eller så kan du koppla in 
projektorn så att alla kan följa med i 
texten och se bilderna
■ Dina elever kan göra egna böcker i 
till exempel Book Creator
■ Genom talsyntes kan alla elever få 
en text uppläst 
■ Du kan individanpassa undervis-
ningen för alla
■ Läs mer på ipadpedagogen.se och 
Facebookgruppen iPadiskolan

– Eftersom alla håller på med 
iPaden, så kan jag skapa individuel-
la uppgifter anpassade för varje 
elev, utan att det blir utpekande.

Formatet och tillgängligheten är 
en annan stor fördel. Dels att 
eleverna har den med sig i skogen 
eller på studiebesök och kan 
dokumentera själva. Dels att Jessica 
kan lägga upp bilder eller filmer på 
skolbloggen, så att föräldrarna kan 
få en inblick och bli mer delaktiga i 
barnets vardag. 

– Det är en trygghet att ingenting 
är gömt eller dolt, och ställer också 
högre krav på mig som lärare. Det 
är bra. I stället för de hummande 
svaren till ”Vad har ni gjort idag?” 
och ”Vad åt ni i dag?” kan föräldern 
få en bättre dialog med sitt barn. 

De vanliga ”fylla-i-böckerna” 
lyser med sin frånvaro så när som 
på en mattebok, och några läse-
böcker som snart kommer ersättas 
helt av iPaden. Vid högläsning kan 
alla låna samma e-bok, eller så 
kopplar Jessica in projektorn så att 
alla kan följa med i text och se 
bilderna.  

Hon hämtar mycket inspiration 
från Facebookgruppen ”iPad i skola 
och förskola”. Och snart åker 
hennes projektgrupp till London 
för att besöka två engelska skolor 
för att se hur de jobbar med iPad i 
undervisningen.

– Skolan behöver ta steget in i 
den digitala världen, det är där våra 
barn redan befinner sig. Och 
iPaden är som skapad för ett barns 
konkreta tankesätt. Den är som 
gjord för dem. Det är så naturligt. ● 

TEXT & FOTO: Anna Pella
info@faktapress.se

Skolan behöver TA STEGET 
IN I DEN DIGITALA VÄRLDEN, det 
är där våra barn redan 
b efinner sig.
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iPaden kan tas med på 
lektioner som hållls på 
helt andra platser än 
klassrummet, som här 
ute i naturen.
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Bab.la Babbel Dragon dictation

iTranslator Pages Prizmo

Voicereader Easywriter iSpeak

Voicereader Web Vod Lite Word Lens
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Babbel – användes till att 
träna glosor med.
Hänga gubbe – använ-
des för att träna läs-, och 
skrivförmågan i engelska 
och svenska
Wordfeud – användes 
för att träna läs-, och 
skrivförmågan i engelska 
och svenska
Popmath – användes 
för att träna matematik
Minne – användes för att 
träna minnesfunktion
My multiplication – träna 
multiplikation

Spelling test – användes 
för att träna glosor
Spelling safari – använ-
des för att träna läs-, och 
skrivförmågan i engelska 
och svenska
Balloon Hangman 
– användes för att träna 
läs-, och skrivförmågan i 
engelska och svenska
Busuu – användes för att 
träna glosor och fraser
Hitta ord – användes 
för att träna läs- och 
skrivförmågan
Wordcollaps – användes 

för att träna läs- och 
skrivförmågan
Bubble time – användes 
för att träna multiplikation
Glosappen – användes 
för att träna engelska 
glosor
English test – användes 
för att träna engelska
Kings of math – använ-
des för att träna matematik
Move it – användes för 
att träna logiskt tänkande
TanZen – användes 
för att träna logiskt 
tänkande

Word cup – användes 
för att träna läs- och 
skrivförmågan
Word search – användes 
för att träna läs- och 
skrivförmågan
Drawsomething 
– användes för att träna 
engelska glosor
Norstedts – öka 
ordförråd
Engelska quiz – träna 
engelska glosor

ÖVA OCH TRÄNA MED DESSA APPAR 
– TIPS FRÅN EN MAGISTERUPPSATS AV EVA GYLLIN, LINNÉUNIVERSITETET

LINNÉUNIVERSITETETS 
TIPS OM APPAR

LÄSVERKTYG 
■ Prizmo, 75 kr, 
skannar text och läser 
upp med talsyntes.

■ Daisy Reader, gratis, 
talböcker.

■ Vod lite, gratis, läser 
upp böcker.

■ Voicereader, 15 kr, 
läser text i telefonen/
läsplattan.

■ Voice reader web, 15 
kr, från 17 år, kan läsa 
allt, även på webben

SKRIVVERKTYG
■ EasyWriter, gratis, 
finns betalversion 7 kr 
med stavkontroll 
(engelsk) och autotext.

■ Pages, 75 kr, skapa, 
redigera och dela 
dokument.

■ Dragon dictation, 
gratis, gör tal till text.

■ Dragon search, 
gratis, gör tal till söktext

ÖVERSÄTTNING 
■ iTranslator, gratis.

■ iSpeak, 15 kr.

■ Word lens, gratis, 
skannar in och översät-
ter från en mängd olika 
språk (än så länge inte 
till svenska).

ORDLEXIKON
■ Bab.la, gratis, 
flera språk.
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TEMA Läsa/skriva

”Om tio år funderar
kanske ingen över läs- och 
skrivsvårigheter längre”

På Linnéuniversitetet pågår 
just nu ett forskningsprojekt 
om alternativa verktyg, eller 

kompensatoriska hjälpmedel som 
det tidigare kallades. Studien har 
som mål att samla in data från 270 
elever från fjärde till nionde klass i 
hela landet, som under en period 
använder en smart telefon med 
tillhörande appar i skolarbetet. 
Syftet är dels att se om den nya 
tekniken förbättrar läs– och 
skrivförmågan, dels om den 
underlättar och förbättrar motiva-
tionen hos eleverna. 

Hittills har 40 elever genomgått 
studien, och hos dessa har man sett 
att motivationen ökar och att det 
blir roligare att träna på att läsa och 
skriva. Att apparna dessutom kan 
användas i fler sammanhang än på 
lektionerna i svenska, gör hela 
skolarbetet roligare överlag enligt 
Idor Svensson.

– Verktyg för att kompensera och 
träna läs- och skrivsvårigheter har 
funnits länge, men eleverna var 
tidigare knutna till en dator. 
Dessutom köpte skolan bara in ett 
par program, eftersom de var så 
dyra, som alla med läs- och skriv-
svårigheter skulle använda. 

Många skolor köper nu in en dator 
till varje elev, men Idor tycker att 
det är bättre att vara flexibel i de fall 
en smart telefon eller läsplatta kan 

vara bättre. Argumentet att det är 
svårt att skriva på dessa håller inte, 
säger han, dels är tumfattningen 
utbredd bland ungdomar, dels finns 
det tangentbordsdocka att köpa till. 

– Apparna är billigare och gör att 

man kan jobba individuellt med 
varje elev. Med verktygen i telefo-
nen kan eleven dessutom använda 
dem i olika situationer, både i och 
utanför skolan. När du har allt i din 
telefon eller läsplatta, kan du ta 
med och använda den var du än är, 
överallt. Till exempel när du är på 
stan och ser en text du inte förstår, 
skannar du in den och får den 
uppläst direkt. 

En annan, viktig aspekt, menar 
Idor, är att telefonerna och läsplat-
torna inte ”luktar hjälpmedel”. Det 
är lättare att motivera eleverna att 
använda dem, de behöver inte 
”sticka ut”. 

Nackdelar finns förstås, även om 

de enligt Idor handlar om finjuste-
ringar.

– Visst finns det en del tekniska 
problem i apparna, vid skanning 
och när man talar in. Något ord blir 
fel här och där. Men det handlar om 
finjusteringar, de är tillräckligt bra 
för att användas. Sen är ju smarta 
telefoner fortfarande lite svåranvän-
da och dyra. Men de är mer 
användarvänliga än datorer och 
framför allt är de portabla. 

Att se förbättringar av läs- och 
skrivförmågan hos eleverna tror 
Idor tar längre tid än de fem veckor 
som eleverna är med i studien. 

– Hjälpmedlen gör i första hand 
att du kan ta till dig information. För 
att få den konkreta läsförmågan att 
bli bättre, krävs en kombination av 
träning och alternativa verktyg. 

Men han betonar att träningen 
också kan ha motsatt effekt, framför 
allt hos dem som inte blir så mycket 
bättre på att läsa och skriva trots 
stora insatser. Pressen på eleven kan 
då istället göra att hon eller han 
tappar motivation för skolarbetet. 

– Självklart är det bra att eleven 
kan grunderna, men efter intensivt 
tränande där eleven trots detta har 
stora brister i att läsa och skriva, bör 
man överväga om det inte är bättre 
att kompensera läs- och skrivsvårig-
heterna.

Han jämför med att jobba som 
forskare, då man förr i tiden var 
tvungen att vara expert på hur alla 
uträkningar skulle gå till.

– Nu kan man mata in sina data i 
ett program som räknar åt en, man 
måste inte veta hur själva beräk-
ningen går till.

Du vet väl att du kan få vilket ord som helst, uppläst eller nedskrivet, 
var som helst och när som helst? Apparna kompenserar dina läs- och 
skrivsvårigheter i så gott som alla situationer, menar Idor Svensson, 
docent i psykologi på Linnéuniversitetet i Växjö.

När du har allt i din telefon 
eller läsplatta, KAN DU TA MED 
OCH ANVÄNDA DEN VAR DU ÄN ÄR, 
ÖVERALLT. Till exempel när du 
är på stan och ser en text du 
inte förstår.
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TIPS FÖR DIG 
MED SMART TELEFON 
ELLER LÄSPLATTA! Innan du läser detta: Ladda hem appen ”Prizmo” (den kostar 75 kr) och skanna in den här texten så läser tal- syntesen upp den för dig. 

Nu börjar vi.
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Han tror på en ljus 
framtid för alla som har 

läs- och skrivsvårigheter. 
Appar och annan ny 

teknik blir allt bättre, 
enligt Idor Svensson.

Idor tar ett exempel med glas-
ögon. 

– Om jag har ett synfel men inte 
har glasögonen på tänker ingen på 
det, förrän jag börjar springa in i 
stolpar. När jag tar på mig glasögo-
nen är mitt problem borta. Men syn-
felet finns kvar. Apparna är inte så 
bra som glasögon, men nästan. En 
person har fortfarande läs- och 

skrivsvårigheter, men när man får 
hjälpmedel så fungerar det lika bra. 

Idor menar att det tar tid för 
skolorna att ta till sig det här, men 
de börjar göra det. 

– Allting idag kräver att jag kan 
läsa och skriva, att jag kan formule-
ra mig. Men kan jag inte läsa så kan 
jag inte läsa. Upplevelsen av att 

känna sig dum, inte fatta något och 
att alla får vänta på mig, när det 
gäller läs- och skrivrelaterade 
uppgifter, är vanligt hos personer 
med läs- och skrivsvårigheter.

– Att skriva korrekt och fint, som 
i den akademiska världen, så att 
bara några få förstår, utesluter folk. 
Det viktigaste är att jag kan förmed-
la vad jag vill säga, det formella är 
trots allt sekundärt. 

Idor tror att läs- och skrivsvårig-
heter kommer att uppfattas 
annorlunda i framtiden, det 
kommer kännas lika naturligt som 
just glasögon. 

– Om tio år är det kanske ingen 
som funderar över läs- och skrivsvå-
righeter längre. Alla kommer kunna 
ta till sig samma information, en del 
läser, en del lyssnar, en del skriver, 
och en del pratar. Inget är bättre 
eller sämre.

Och den nya tekniken gör också 
att det redan idag går att prata med 
någon som talar ett helt annat 
språk. 

– Jag kan prata med någon från 
Kina. Jag spelar in vad hon eller han 
säger, appen översätter och läser 
upp det. Sedan gör jag tvärtom 
tillbaka. Det är inte science fiction, 
det är här! ●

 TEXT: ANNA PELLA
info@faktapress.se

OM IDOR
■ Idor Svensson disputerade i dyslexi och 
har arbetat med läs- och skrivforskning i över 
20 år, varav alternativa verktyg större delen av 
dem. Innan han läste till psykolog jobbade han 
som fritidspedagog. 

OM PROJEKTET
■ Forskningsprojektet har som mål att 
samla in data från 270 elever i klass 4–9 i hela 
landet som under fem veckor använder en 
smart telefon med tillhörande appar. Syftet är 
dels att se om den nya tekniken förbättrar 
läs- och skrivförmågan, dels om den underlät-
tar och förbättrar motivationen hos eleverna. 
Hittills har 40 elever genomgått studien.
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– Det var som natt och dag 
jämfört med att använda joystick till 
en vanlig dator och vara beroende 
av en assistent som tolkade, säger 
Victor och fortsätter med att berätta 
att det inte var helt självklart att han 
skulle få den förskriven. 

Hans ögon rör sig kvickt över 
skärmen på den senaste versionen 
av My Tobii; C12. Talsyntesen läser 
upp meningen som han har skrivit. 

– Jag fick kämpa länge och tjata 
på Sodexho innan de förstod mitt 
behov. Idag är jag självständig på 
lektionerna och kan både läsa, 
skriva och tala utan hjälp från 
assistenten. Då blir det också tydligt 
för läraren vad jag kan.

Mjukvaran i My Tobii C12 har ett 
tangentbord. Man tittar på bokstä-
verna och dröjer kvar med blicken 
en kort stund eller blinkar för att 
bekräfta. Ett stavningsprogram ger 
förslag på ord och höjer tempot. 

Tobiiprodukterna har utvecklats 
mycket genom åren men Mats 
Reimers, som är säljare på företa-
get, säger att det finns mycket kvar 
att göra.

– Tekniken går hela tiden framåt 

och My Tobii måste hänga med i 
utvecklingen. Varje kvartal släpper 
vi förbättringar av programvaran 
som man kan ladda ner från 
hemsidan.

För att använda ögonstyrning 
måste man dels förstå upplägget, 
dels kunna fokusera med blicken 
på bokstäverna. För personer med 
MS, ALS, cp-skada och nackskada 
har ögonstyrningen visat sig 
fungera bra. 

– Det passar ju egentligen för alla 
utom för dem med en synskada 
eller de som inte kan fixera blicken. 

Den första My Tobii kom 2005. 
Genom åren har den blivit allt 
mindre och smidigare och kan nu 
fästas på en rullstol eller på ett 
golvstativ. Den drivs med batterier.

Victor gillar att hålla sig uppdate-
rad med det senaste i teknikväg och 
hittar han något nytt messar han 
genast till Mats.

– Du vill ju ha alla grejer du, 
säger Mats skrattande till Victor. 

– Jamen helst skulle jag vilja 
kunna modifiera datorn själv, och 
få fler hjälpmedel förskrivna, det är 
så dumt att man bara kan få ett 
hjälpmedel från Sodexho och sen 
är det stopp, säger Victor med en 
suck.

Han tycker även att det är en 
nackdel att det inte funkar att 
chatta på facebook med ögonstyr-
ningen. Eller att datorns prestanda 
är för dålig för spel och att den 
bara klarar 2G-nät. Mats inflikar att 
mycket förbättrats, bland annat att 
Windows 7 har installerats istället 
för Windows Vista. Och att det nya 

Ögonstyrning ger 
självförtroende
Victor Kaiser, 16 år, går första året på Mediaprogrammet på 
Riksgymnasiet i Skärholmen i Stockholm. Han har en cp-skada 
vilket gör att han förutom rörelsefunktionsnedsättningen även 
har svårt att tala. För fyra år sedan testade Victor My Tobii P10 
som är en dator med ögonstyrning. 

Victor Kaiser använder ögon-

styrning för att läsa och skriva 

på lektionerna, skicka sms, 

skriva på Facebook, mejla och  

mycket annat.

DET VAR SOM NATT OCH DAG 
JÄMFÖRT med en vanlig dator 
och att vara beroende av en 
assistent som tolkade. 
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styrsättet till Windows; ”Gaze 
selection”, gör det lättare att träffa 
rätt med ögonstyrningen och att 
förstora ikoner och textremsor på 
skärmen. Victor håller med.

– Ja den styrbara zoomen är 
jättebra! Det gör det mycket lättare 
att maila exempelvis. Men att inte 
kunna skicka sms överallt för att 
signalen är för svag, är verkligen 
dåligt.

Mats förklarar varför 3G-nät inte 
är möjligt ännu.

– Det kommer med den nya 
versionen, så småningom. Eftersom 
My Tobii är klassat som medicintek-
niskt hjälpmedel och testas efter de 
kriterierna är det svårt att ändra på 
de befintliga produkterna. 

Som med alla dataskärmar är det 
svårt att använda dem i solsken. 

– Den skärmen vi använder till 
My Tobii C12 är bättre än de 

bärbara datorerna men i skarpt 
solljus är det ändå svårt att se på 
skärmen. Om man sitter tvärs mot 
solen och använder solskyddet kan 
det fungera hjälpligt.

Härnäst planerar Victor att byta 
gymnasium till ett program med 
inriktning mot musik. Han har ett 
stort musikintresse och älskar att 
komponera dansmusik med sång. 
Då använder han sin stationära 
dator hemma som också har 
ögonstyrning. Han tror att han 
inom kort kommer att byta den till 
en löstagbar enhet för ögonstyr-
ning som är mindre i storlek och 
som man kopplar till en vanlig 
bärbar eller stationär dator. ●

TEXT & FOTO: Stina Johansson
stina.johansson@faktapress.se

VICTORS MY TOBII C12
■ Kan användas för att skriva 
och redigera dokument, surfa 
på Internet, lyssna på musik, 
spela spel, styra TV:n och 
DVD-spelaren, öppna dörrar 
och tända lampor.
■ Kan fästas på en rullstol, på 
ett golvstativ, en sängram eller 
bara stående på ett bord.
■ Om man vill kan man göra 
C12 mer personlig genom att 
byta sidopanelerna, den kan 
bli diskret eller färgglad. 
■ Med den inbyggda kameran 
är det möjligt att ta bilder och 
använda dem i sin kommunika-
tion.
■ Stöttålig och fukttät 
hårddisk.
■ Batteritid: 5 timmar
■ Väck den nedsläckta 
skärmen genom att se på den.
■ Läs och texten rullar nedåt 
av sig själv på skärmen.
■ Tveka på ett ord och få en 
översättning eller synonym.
■ Läs mer på www.tobii.com

SÅ FUNKAR DET
■ Infraröda ljuskällor bildar ett 
reflexmönster på näthinnan.
■ Huvudet kan röra sig fritt.
■ Mönstret registreras av två 
kameror på vardera sida om 
datorn.
■ Algoritmer räknar ut ögats 
tredimensionella läge och var 
på skärmen personen tittar.

Victor Kaiser använder 
en styrbar zoom för att 

öka träffsäkerheten i 
ögonstyrningen.
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Sid 42:  
SoSSo milegrim och DaviD lega ger Dig inSpiraTion  

och konkreTa TipS: Så här Tar Du för Dig på  
arbeTSmarknaDen!

Sid 48:  
Duell mellan privaT och  
offenTlig arbeTSgivare. 

Sid 50:  
9 arbeTSgivare TipSar om  
hur Du får jobb hoS Dem.

Sid 54:   
4 Som uTmanar  

– kenneTh bengTSSon, lena hallengren,  
larS lööw och hanS De geer

Sid 58–62:   
Ska DeT vara omöjligT aTT göra karriär  

om man har barn  
meD funkTionSneDSäTTning?

Sid 63–69:   
Daglig verkSamheT Som Skapar DelakTigheT  

– följ meD på reporTage i uppSala och göTeborg.

Välkommen till 
Föräldrakrafts nya 

guide till arbete!
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Arbete

– MED RÄTT STÖD ÄR DET MÖJLIGT FÖR ALLA

Bli attraktiv på 
arbetsmarknaden 

Vad gör du om fem år? Förhoppningsvis har du då ett meningsfullt jobb, ar-
betskamrater och ett självständigt liv. Eller så pluggar du på en bra skola. Men 
för att nå dit behöver du en plan och den måste du själv ta itu med. Det finns 
inget team av experter som automatiskt dyker upp för att ställa allt till rätta 
och slussa dig till utbildning och jobb. Nej, det mesta är upp till dig själv.

Bli attraktiv på 
Sosso & David tipsar

FOTO: JACOB RHOADES

TEXTER: Valter Bengtsson
info@faktapress.se
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Hitta glöden. 

Du måste hitta din egen glöd 
och dina egna styrkor. Du 
kanske kan bli jätteduktig 

inom ett visst område. Kanske är 
du rätt person för ett företag inom 
it, hjälpmedel eller något område 
du brinner för? Kanske är hundda-
gis drömmen? Kanske vill du starta 
kooperativ med andra?

Oavsett vad så måste du sälja in 
dig själv. Och därför måste du 
fundera över hur du vill bli 
uppfattad av andra.

Hur hittar man sina styrkor 
– och ett jobb där man har 
glädje av dem? 

– Börja med att fundera över vad 
du tycker är kul, säger David Lega. 
Om man inte har roligt blir man 
aldrig riktigt bra, oavsett om det är 
snickeri, matte, mat eller träd-
gårdsskötsel. 

– Jag vet hur mycket jag själv 
övat och tränat för att bli bra som 
föreläsare. Alla kan inte börja 
föreläsa, vi är unika med olika 
intressen och tillgångar. 

David värjer sig för bilden att 
han alltid lyckas, trots sina fram-
gångar inom idrott, pr och politik.

– Jag har misslyckats hur många 
gånger som helst. Men jag fortsät-
ter att fokusera på det som går bra 
och säljer in det. Även i misslyckan-
den finns massor av erfarenhet.

Nummer ett är att tro på sig själv 
och lita på att man duger, menar 
Sosso Milegrim. 

– Det är inget man föds med, det 
är en övningssak. Visst har vi olika 
förutsättningar men självförtroen-
de och självkänsla måste man öva 
på hela livet. Gör saker som stärker 
dig, utsätt dig för utmaningar, det 
gör inte så mycket om det går åt 
skogen. När vi prövar något nytt, 
och ibland lyckas, tar det oss 
framåt.

Det finns dock en hake:
– Man måste stå pall vid mot-

gångar, för det finns inget liv utan 
motgångar. När det händer ska du 
analysera vad som gick snett och 
fundera på vad du kan göra 
annorlunda nästa gång.

Föräldrar har en viktig roll för 
att hjälpa sina barn att välja väg. 

– Som förälder ska man tidigt 
diskutera utbildning och arbets-
marknad med sina barn, säger 
Sosso. Gör det till en självklarhet 
att planera för att arbeta även om 
det finns en funktionsnedsättning. 
Man måste göra klart för sitt barn 
att han eller hon, som alla andra, 
måste försörja sig. Att prata om vad 
man vill jobba med i framtiden är 
extra viktigt för funkisar. 

Det handlar inte om att gnälla, 
men föräldrar får inte försköna 
verkligheten.

– Som förälder kan man bara 
upplysa om hur det ser ut. Var så 
realistisk som möjligt och berätta 
att arbetsmarknaden förmodligen 
blir svårare för det här barnet än 
för syrran som inte är funkis. 

mot målet.

Nu är det dags att på allvar 
planera hur du ska nå målet. 
Vilken utbildning behövs, 

vilka stöd och hjälpmedel har du 
rätt till, vilka experter kan hjälpa 
dig? Utnyttja dina unika erfarenhe-
ter som funkis. Du behöver en plan 
för att bli attraktiv på arbetsmark-
naden.

– Fundera på vad du vill jobba 
med och kolla sedan upp vägen dit, 
säger David. Om du ska bila till 
Karlstad första gången så sätter du 
dig inte bara i bilen och kör, du 
kollar först på kartan! Man måste 
tänka på samma sätt när man 
planerar för ett framtida arbete. 

Hitta någon förebild som du kan 
identifiera dig med.

– Börja med något som du 
känner dig trygg med, se hur andra 
har gjort, läs på nätet, diskutera på 
forum, säger David.

Många glömmer att en funktions-
nedsättning kan vara en tillgång 
som breddar kompetensen. 

– Om man utnyttjar sin funk-
tionsnedsättning, och inte bara 
pratar om det som en NED-sättning 
så kan det underlätta jobbjakten på 
samma sätt som det kan vara en 
fördel att kunna ett annat språk 
eller en annan kultur, säger David.

– Min funktionsnedsättning har 
gett mig unika erfarenheter och de 
har jag använt mig av i mitt liv. Med 
assistans dygnet runt sedan 20 år 
tillbaka har jag lärt mig mycket om 
ledarskap. Många arbetsgivare 
säger kanske ”oj, ska det vara en 
extra person, hur kommer det att 
funka”, men man kan istället se det 
som att jag är van att leda personal.

Lär dig alltså sälja in dig själv 
som stark MED din funktionsned-
sättning, inte bara trots den.

Detta gäller inte bara föreläsare 
som David eller Sosso själva. 

– Det kan lika gärna gälla jobb 
inom vården eller bankväsendet. 
Jag har en vän med cp-skada som 
är handläggare på Försäkrings kas-
san, vem tror inte att han är duktig 
på ett sådant jobb? Bredare 
pespektiv kan skapa mångfald hos 
alla arbetsgivare. Men man måste 
sälja in detta själv, säger David.

5 tips
n Var personlig 
och trevlig – det 
är bästa konkur-
rensmedlet.Träna 
på att vara trevlig. 
n Skaffa en bra 
utbildning – det 
näst bästa 
kon kurrensmedlet.
n Slå ifrån dig 
motgångar och 
vägra se dig själv 
som medioker. 
Lyft fram dina 
styrkor.
n Leta upp ett 
sätt som passar 
dig för att träna 
upp självförtroen-
det, på samma 
sätt som idrottare 
gör.
n Läs på om 
verksamheten där 
du söker jobb så 
att du kan visa att 
du verkligen är 
intresserad.

IllusTraTIon: Johan hesselsTrand
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Utbildning är en nyckelfaktor när 
man planerar karriären. 
Arbetsgivare kräver allt mer 
skolning hos sina anställda. 

– Vi funkisar måste ha något 
extra för att hävda oss, så den som 
har möjlighet till bra utbildning 
måste ta chansen, säger Sosso. 

Och chansen att hitta rätt 
utbildning är störst om man så 
tidigt som möjligt tänker igenom 
sina skolval. 

– Det är jättesvårt att välja rätt 
gymnasieutbildning, men ju 
tidigare du kommer in på rätt bana 
desto lättare blir det, säger Sosso.

God utbildning jämnar inte ut 
orättvisorna – som funkis har du 
sannolikt svårare att få jobb, även 
om det inte är något fel på dina 
formella meriter. 

– Vi brottas hela tiden med 
samhällets negativa attityd, men 
om vi har en bra utbildning får vi i 
alla fall vara med i matchen, säger 
Sosso.

För att få jobb behöver du ha 
något extra, vilket kan vara din 
personlighet eller kompetens 
utöver din utbildning.

Förälderns viktigaste uppgift kan 
vara att pusha på för en bra 
utbildning, framhåller Sosso.

– Jag hoppas att föräldrar gör sitt 
bästa för att ge barnet en bra 

utbildning, för det är ett jäkligt 
viktigt konkurrensmedel. Jag blev 
själv tidigt ”drillad” i att utbilda 
mig. Hemma hos mina föräldrar 
var det inget alternativ att inte 
studera vidare. Men det var jag 
själv som gjorde det! 

Sosso tror inte att alla kan ha 
samma driv, men visst är kunskap 
makt. Hon möter ofta ungdomar 

som tagit alldeles för lätt på 
utbildningen. Det får henne att 
tänka ”tusan också, den här 
personen är jätteduktig men borde 
ha utbildat sig”. 

– Det är aldrig för sent att börja 
plugga. Om man missade att 
utbilda sig runt 20 så går det att 
reparera senare, men då måste 
man hitta drivet hos sig själv.

Men om man har svårt att klara 
skolan, och måste lägga all tid och 
ork på att nå godkänt? 

– Då får man anpassa planering-
en till den förutsättningen, man 
kan inte trolla. Då är det också 

viktigt att man som förälder är 
tydlig, så att barnet förstår vad som 
är realistiskt. Lägg ribban rätt och 
planera för en karriär som är mer 
praktiskt inriktad och inte kräver 
så mycket utbildning. 

Och då, utan en bra utbildning, 
blir ofta personligheten avgörande. 

– Om man ringar in den allra 
viktigaste faktorn på arbetsmark-
naden så är det du själv, som 
person, som betyder mest. Vilka 
styrkor du har beror då på vilket 
jobb du söker. Kanske är du bra på 
att organisera, göra saker snabbt 
eller låta jättetrevlig i telefon.

Bristen på praktiskt inriktade 
jobb är ett växande problem. Jobb 
”dör ut” när arbetsgivare slimmar 
verksamheten i tron att det 
förbättrar resultatet. Sosso tycker 
ändå inte att det ser nattsvart ut.

– Samhälle, arbetsmarknad och 
individer måste alla tänka om för 
att skapa fler jobb. Visst ska företag 
effektivisera, men gör det med en 
person till! Många uppgifter som 
idag utförs av arbetstagare, som 
egentligen är experter på andra 
uppgifter, kan utföras av en funkis. 
Utnyttja lönestöd för den nyanställ-
de eller sänk vinst-kravet för 
stunden så kanske man ser att det 
lönar sig i längden, uppmanar 
Sosso.  

 Jag hoppas att föräldrar gör 
sitt bästa för att ge barnet en bra 
utbildning, för det är ett jäkligt 
viktigt konkurrensmedel.

Varje enskild person 
måste göra sitt bästa, 
men vi måste också 
jobba politiskt för att 
förbättra chanserna 
till jobb, anser David 
och Sosso.

FOTO: JacOb RhOades
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Sälj IN dIg Själv.

Nu ska du lägga i en högre 
växel. Du har satt upp 
delmål och är redo att ta dig 

framåt, steg för steg. Intala dig att 
du kommer att lyckas. Se varje ny 
jobbansökning som en utmaning 
som ger nya erfarenheter. Tveka 
inte, säg till dig själv: Nu kör vi!

Det är du själv som måste sälja in 
varför du ska ha jobbet, betonar 
David. 

– Man kan inte vänta på världen, 
man måste möta världen. Det är 
lite osvenskt och Jante över att sälja 
in sig själv, men med funktionsned-
sättning är det extra viktigt att 
våga skryta om sig själv.

Hur lär man sig den konsten? 
Enligt David finns bara ett sätt: 
man övar och övar, man går på den 
ena anställningsintervjun efter den 
andra, man får inte jobbet och man 
försöker på nytt. 

– Jag som arbetssökande kan 
inte vänta på att andra ska göra sitt 
bästa för att ordna jobb till mig, jag 
måste själv göra mitt bästa, säger 
David.

Var dig själv på anställningsin-
tervjuerna, uppmanar han. 

– Jag är inte expert på hur man 
söker jobb, men den dag jag 
behöver bli det ser jag till att plugga 
och träna och öva. Det finns 
kurser, böcker och hemsidor fyllda 
med tips. Samhället har ett ansvar 
för att underlätta men det fråntar 
inte människan att man själv måste 
göra sitt bästa. Alla har olika 
drivkrafter och kompetenser, men 
alla måste göra sitt bästa. 

Om man ser sin funktionsnedsätt-
ning bara som en nackdel blir det 
svårare. Då måste man jobba med 
sitt självförtroende. 

– Det finns mängder av böcker, 
filmer och metoder för att träna 
upp självförtroendet. Jag vill inte 
rekommendera någon speciell. Det 
gäller att hitta den stil man trivs 
med. Själv trivs jag med böcker 
som är konkreta och inte så djupa. 
Till exempel ”Bäst när det gäller” 
av Willi Railo och Johan Plates 
böcker om idrottspsykologi, säger 
David.

– Se upp så att du inte tar tips 
som sanningar. Om det inte funkar 
så kanske man blir djupt besviken. 
Man måste alltid hitta sitt eget sätt 
att må bra, säger David.

Din trumf är att vara en trevlig 
person, anser Sosso, även om man 
har en funktionsnedsättning som 
anses göra det svårare att hänga 
med i sociala koder.

– Man kan själv öva med hjälp av 
rollspel hemma, med en familje-
medlem eller en kompis. Och ju 
fler anställningsintervjuer du går 
på desto mer rutin får du. Träna 
också på att tro på dig själv. Om 
man mår bättre i sig själv blir man 
nog lite vänligare, säger Sosso som 
varnar för att fastna i motgångar. 

– Slå ifrån dig nederlag. Se varje 
jobbchans som ett nytt tillfälle. 
Vägra se dig själv som medioker 
utan lyft fram dina styrkor.

Sosso känner lite extra för en 
bortglömd grupp på arbetsmarkna-
den, de som har neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och ibland 
har svårare med det sociala livet på 
en arbetsplats.

– Då kan man behöva lite mer 
stöd av andra personer som guidar 
rätt. Tyvärr har många arbetsgiva-
re ännu inte förstått potentialen 
hos dessa människor. Här finns en 
jätteresurs, säger Sosso.

Men vi måste också bort från 
”offer-tänkandet”, menar Sosso. 

– Man ska hjälpa till men inte för 
att det ”ska” vara så eller för att 
skapa låtsasjobb. Många som har 
exempelvis Aspergers är tekniskt 
begåvade och har specialintressen 
som man kan ta till vara som 
arbetsgivare. Det tjänar alla på.

Följ upp. 

Hur högt ska man sikta? Det 
gäller att ha realistiska 
mål, betonar både Sosso 

och David. Sosso ville egentligen 
bli skådespelare men idag är hon 
glad att hon skrinla dessa ambitio-
ner.

sosso milegrim

Ålder: 42 år. Familj:  Jag och mina 3 flickor plus stor familj. Bor: Centralt i Upp
sala. Gör: Enhetschef på Misa samt driver eget företag. Fritid: Så mycket som 
möjligt! Lyssnar på: Människor och allt som har toner i sig.

Jag som arbetssökande kan inte 
vänta på att andra ska göra sitt 
bästa för att ordna jobb till mig.

FoTo: Jacob rhoades
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– Pappa frågade om jag tänkte 
spela Snövit och de sju dvärgarna 
hela livet och då la jag ner. Sedan 
ville jag bli veterinär en tid, men 
mina föräldrar tog snabbt ned mig 
på jorden igen. Tänk vad förban-
nad jag skulle ha varit idag om jag 
försökt utbilda mig till veterinär! 
Det var snällt av mina föräldrar att 
förhindra det, berättar Sosso.

Ditt mål på arbetsmarknaden 
behöver inte vara så högt, men 
därmed inte sagt att du ska nöja dig 
med vad som helst.

Att flytta på gränserna, ta ett 
steg i taget kan vara enklare än att 
redan från början ha ett mål som 
riskerar att vara orealistiskt.

– Folk tror kanske att jag direkt 
började föreläsa för tusentals 
personer på stora konferenser, det 
är inte så många som vet att jag 
talat för små grupper av nionde-
klassare i flera år dessförinnan. Jag 
la hur många månader och år som 
helst på att öva och bli bättre. 
Idrottskarriären hjälpte mig i 
början, men det räckte inte. Om jag 
inte hade övat så hårt som föreläsa-
re hade det blivit en väldigt kort 
karriär.

– Sätt upp små mål, tassa fram, 
njut av vägen till drömjobbet, säger 
David som tycker att politikerna 
behöver jobba mycket mer med att 
underlätta.

När det tar emot kan man trösta 
sig med att de första stegen är 
tuffast. 

– Ett lok kräver mycket energi 
för att dra igång, men mindre för 
att fortsätta rulla. Därför behövs 
extra krafttag i början, säger David.

Han är hoppfull om att samhäl-
lets insatser är på väg att ge resultat 
i form av fler jobb för unga med 
funktionsnedsättningar.

Men det krävs att vi slutar titta 
på människor som nedsatta eller 
som invandrare eller gamla eller 
unga, menar han. Vi måste sluta 
gruppera och istället se det som är 
unikt hos varje individ. 

– Det löser sig inte av sig självt, 
vi måste jobba politiskt och varje 
enskild måste göra sitt bästa, säger 
David. ●

TEXTER: Valter Bengtsson
info@faktapress.se

SÅ FÅR DU KOLL 
PÅ VILKET STÖD 
DU BEHÖVER

Att vara positiv och trevlig räcker 
långt – men ofta har man behov av 
stöd. Hur får man koll på vad man har 
rätt till?

Man måste kartlägga vad som fungerar 
och inte fungerar. Det kan Arbets för-
med lingens SIUS-konsulenter hjälpa till 
med. Och om Arbetsförmedlingen inte 
klarar det på egen hand kan de anlita 
företag som Misa, som är experter på 
Supported Employment, den etablerade 
metoden för detta. Man kan också få 

hjälp med detta 
genom kommunens 
socialtjänst.

 – Kartläggningen 
ska framförallt ta fram 
vilka starka sidor man 
har, säger Stefan 
Lahti, vd för Misa.

Om man har en 
psykisk funktionsned-
sättning kan man ha 

nytta av metodiken IPS, individual 
placement and support, vilket är en 
vidareutveckling av Supported Employ-
ment.

Det är viktigt att känna till att man kan 
få hjälp med detta, eftersom det inte är 
självklart att det erbjuds av hand-
läggaren. 

– Man kan behöva informera sin 
handläggare på kommunen eller 
Arbetsförmedlingen, säger Stefan Lahti.

Om man vill veta mer om Supported 
Employment kan man läsa boken ”Tre 
steg till arbete” från Misa. Där beskrivs 
hur Misas egna medarbetare jobbar med 
att ge stöd genom kartläggning, praktik 
och arbete.

En nyckelfaktor är stödformen 
”personligt biträde”. Arbetsgivare kan 
ansöka om detta hos Arbetsförmed-
lingen för att underlätta för anställda 
med funktionsnedsättning. 

– Om man använder personligt 
biträde på rätt sätt kan det lösa många 
olika problem. Ofta används det bara 
som ”extrabidrag” men det är bättre att 
använda för att köpa in experthjälp. Då 
kan man ringa och få hjälp när det 
riskerar att gå fel. I övrigt kanske det 
räcker om det personliga biträdet gör ett 
besök 1-2 gånger per månad.

– Om det finns ett behov av person-
ligt biträde bör det vara ganska enkelt att 
få det beviljat, men detta varierar. Ibland 
känner handläggarna inte till att stödet 
finns, säger Stefan Lahti.

Stefan LahtiDAVID LEGA

Ålder: 38 år. Familj: Stor. Bor: Göteborg. Gör: Andre vice partiledare för 
Kristdemokraterna och kommunalråd i Göteborg. Fritid: Varierad. 
Lyssnar på: Spotify :)

FOTO: JACOB RHOADES
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kommunen 

Vad gör Skellefteå 
kommun för att för - 
bättra rekryteringen?

– Som grund har vi en rekry-
teringspolicy från 2008 och 
som framhåller rekrytering 
som en möjlighet att tänka nytt 
och där tillsättningen ska 
spegla mångfald, jämställdhet 
och verksamhetsutveckling. Vi 
ser mångfald bland medarbe-
tarna som ett sätt att öka 
kompetensen i hela organisa-
tionen. 

 – Utöver policyn har vi även 
rekryteringsriktlinjer som 
utgår från kompetensbaserad 
rekrytering. Det är personens 
förmåga att åstadkomma en 
yrkesmässig prestation som 
har betydelse. Förmåga är 
alltså kompetenser som 
utbildning, erfarenheter, 
kunskaper och personliga 
egenskaper. 

– Samtliga chefer och 
fackliga ombud i Skellefteå 
kommun har utbildats. 
Riktlinjerna och policyn är 
utgångspunkt i varje rekryte-
ring. Under utbildningen fick 
cheferna möjlighet att reflekte-
ra över fallgropar. I detta tog vi 
upp just mångfaldsfaktorer 
som funktionsnedsättning och 
etnisk bakgrund.

 
Hur ser er målsättning ut? 
– Vi har ingen specifik målsätt-
ning för att förbättra rekryte-
ringen av personer med 
funktionsnedsättningar, 
däremot vill vi öka den 
generella mångfalden i 
organisationen. Därav rekryte-
ringspolicyns framhållande.

 
Vad gör ni konkret idag?

– Vi tror att om varje 
rekrytering utförs professio-

nellt enligt vår policy kommer 
ingen att diskrimineras på 
grund av funktionsnedsättning 
eller något annat ovidkomman-
de. 

– I vårt dagliga arbete har vi 
en uttalad värdegrund som 
tydligt visar vilket förhållnings-
sätt vi ska ha mot varandra och 
våra medborgare.

 
Hur följer ni upp?

– Varje chef följer upp sin 
rekrytering genom introduk-
tion, det ordinarie arbetsmiljö-
arbetet, medarbetarsamtal och 
kompetensförsörjningsplaner.

 
Vilken betydelse har det att 
högsta ledningen är engage-
rad?

– Både den politiska 
ledningens och tjänstemanna-
ledningens engagemang har 
stor betydelse. Att de föregår 

med gott exempel och tydligt 
uttalar viljeriktning påverkar 
naturligtvis den övriga 
organisationens förståelse för 
vikten att arbeta med mång-
faldsfrågor.

  
Vilka är de viktigaste 
framgångsfaktorerna för att 
lyckas med detta?

– Vi har sett att mångfald 
inte är ett hinder, utan en 
tillgång. Inspiration får vi från 
verkliga exempel men även 
kurser och utbildningar som vi 
som specialister går för att kun-
na hålla våra riktlinjer till 
organisationen uppdaterade. 

– Bland annat hade vi ett 
seminarium i våras med Arvid 
Lagerkrantz som har en 
bipolär sjukdom. Till seminari-
et var både politiker och 
tjänstemän inbjudna och vi 
fick spela ett spel som syftade 

till att väcka frågor och 
diskussioner kring bland annat 
olika typer av funktionsned-
sättningar.

 
Vilka råd och erfarenheter 
vill ni dela med er av till 
arbetsgivare?

– Att det är viktigt att ha 
med mångfaldsaspekten i alla 
rekryteringar och att det från 
ledningshåll finns en tydlig 
viljeinriktning.

 
Vilka råd har ni till personer 
som har funktionsnedsätt-
ning och som söker arbete?

– Att de ska beskriva sin 
kompetens – kunskap, 
erfarenheter, utbildning, 
personlighet – så tydligt som 
möjligt. Om funktionsnedsätt-
ningen gör det svårt att ansöka 
via webbformulär så tar vi 
emot ansökan på annat sätt. l

aRBeTSGIVaRDUeLLeN: Hur jobbar privat och offentlig sektor med att anställa 
personer med funktionsnedsättningar?  

SkeLLefTeå kommUN

Verksamhet: Kommun.

Antal anställda: 7616.

Omsättning: Cirka  
5 miljarder kronor.

Att kontakta om du 
söker jobb här:  
Telefon 0910-73 50 00 
(Kommunens kund-
tjänst som, om de inte 
kan svara på din fråga 
direkt, ser till att du har 
fått kontakt med den 
ansvarige för ditt ärende 
senast inom tre arbets-
dagar),  
www.skelleftea.se

Anna Cohen Wikström,  
HR-strateg på Skellefteå kommun

”Det viktigaste är att fokusera på kompetens”
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Vad gör Scandic Hotels 
för att förbättra 
rekryteringen?

– Vi har ett stort program 
som handlar om tillgänglighet 
för våra gäster. Målet är att se 
bortom funktionsnedsättning-
en för att alla ska kunna bo hos 
oss. Det får många effekter. Det 
finns en hel del fördomar kring 
att erbjuda praktik eller 
anställning till personer med 
funktionsnedsättningar, men 
hos oss blir barriären mindre.

– Vi arbetar med tillgänglig-
het minst lika mycket av 
affärsskäl som för att ”göra en 
bra sak”. Och vi har arbetat så 
mycket länge. Det började med 
att en av våra kockar, Magnus 
Berglund, blev sjuk. Ingen trod-
de att han skulle kunna komma 
tillbaka till jobbet, men nu 
arbetar han sedan många år 

som vår tillgänglighetsambas-
sadör. Han har blivit en symbol 
för att tillgänglighet är möjligt.

Hur ser er målsättning ut? 
Hur långt har ni kommit? 

– Vi har inte satt några mål 
när det gäller rekrytering utan 
det hänger idag på att vi har 
bra hotelldirektörer som både 
är intresserade och hittar bra 
samarbeten lokalt. Ett föredö-
me bland våra lokala chefer är 
Kåre Johansson i Värnamo. 
Han har tagit arbetet med 
tillgänglighet ett steg längre, 
bland annat genom att få 
kommunledningen att köra 
rullstolsrace och att ta in perso-
nal med funktionsnedsättning.

Vad gör ni konkret just nu? 
– Tillgänglighet har stor 

betydelse för oss och gör oss 

unika i branschen eftersom 
ingen annan tagit ett sådant 
helhetsgrepp. Jag tror att 
rekrytering kommer att få 
ökad betydelse efter hand.

– Under det senaste halvåret 
har vi känt oss fram, tillsam-
mans med olika organisationer 
som vi tror kan hitta medarbe-
tare med funktionsnedsättning 
som också har den kompetens 
vi behöver. Än så länge vet vi 
inte riktigt hur vi ska gå vidare 
men det klarnar under det 
närmaste halvåret. 

– Det handlar om att ta det 
totala sociala ansvaret på ett 
bra sätt. En nyckelfråga är att 
få ihop helheten. 

Vilken betydelse har det att 
ledningen är engagerad?

– Det har stor betydelse att 
det finns personer högt upp i 

organisationen som tror på 
detta. Inte bara för att det är en 
del av affären och gör nytta på 
sista raden i bokslutet, utan 
även för att vi ska vara en 
schysst del av samhället. 

– Hos oss är det väldigt 
tydligt uttalat från koncernche-
fen Anders Ehrling att tillgäng-
lighet är jätteviktigt. Det finns 
inte en chefskonferens utan att 
Magnus Berglund och Anders 
Ehrling tar upp frågan.

Vilka råd vill du dela med 
dig av till arbetsgivare?

– Kunskap! Satsa på utbild-
ning som plockar bort fördo-
mar och som gör det så enkelt 
som möjligt att ta lokala 
initiativ. Hos oss finns mycket 
erfarenhet men inte på alla 75 
hotellen. Om det finns god 
kunskap hos chefen blir det 
mycket enklare. Chefer 
behöver utbildning både om 
vad funktionsnedsättning 
innebär och hur systemet med 
anställningsstöd fungerar.

– Hitta en eller två personer 
som brinner för frågan och låt 
dem prova. Hitta också rätt 
person till rätt tjänst. Börja i 
liten skala och gör succé med 
en person på ett ställe. Då 
brukar tvivlarna ge sig.

Vilka råd har du till de 
som söker jobb hos er?

– Sök jobb utifrån det du är 
riktigt bra på. Tryck stenhårt 
på de bra sidorna istället för att 
fokusera på funktionsnedsätt-
ningen. Hos oss är det viktigt 
att vara riktigt bra på service, 
att möta människor och se 
deras behov. För att ge våra 
gäster en bra dag krävs mer av 
personliga egenskaper än 
poäng i utbildning. l

hotellkedjan

Scandic HotelS

Verksamhet: Privatägd 
hotellkedja.

Antal anställda: 600.

Att kontakta om du 
söker jobb här: 
Ledningen på närmaste 
Scandic-hotell eller hitta 
lediga tjänster på  
www.scandichotels.com

Henrik Dider, Scandic Hotels.

”Börja i liten skala och gör succé med en person på ett ställe”
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SÅ FÅR NI JOBB HOS OSS

CHAS
Aurora Gullberg, Head of 
Management Consultants på Chas 
Visual Management, Stockholm

 1 – Vi är övertygade om att 
mångfald genererar kreativitet. 

Därför har vi en grupp som arbetar 
med mångfaldsfrämjande. Inom just IT 
är det inte svårt att rekrytera kompe-
tens med funktionsnedsättningar. 
Säkert för att det inom IT finns så stora 
möjligheter att utvecklas oavsett om 
du sitter i rullstol eller har någon annan 
typ av funktionsnedsättning. 

– Vi skiljer inte på rekrytering av 
personer med funktionsnedsättning 
och utan. Vill man underlätta rekryte-
ring måste man vara en attraktiv 
arbetsgivare, erbjuda en arbetsmiljö 
där medarbetarna trivs. 

– Som CSR-företag arbetar vi för 
att ta samhällsansvar. Vi bidrar gärna i 
debatten om tillgänglighet och har 
medarbetare som är engagerade i 
frågan på olika sätt. Tillgänglighet kan 
jämföras med användbarhet på 
webben, och där är vi experter. Och 
så sponsrar vi Andrej Ekholm som är 
en välkänd förebild inom handikappi-
drotten. Vi tror mycket på förebilder 
som visar på möjligheter.  

 2 – Först och främst: Våga! 
Mejla ett arbetsprov till oss 

och ta kontakt!
– Glöm tankar om att ”Men jag kan 

väl inte...” Fokusera inte på vad du inte 
kan utan berätta vad du är bra på och 
hur du kan bidra!

CLAS OHLSON
Susanne Löfås-Hällman,
HR-chef på Clas Ohlson.

 1 – Ämnet är i högsta grad 
relevant för vårt hållbarhets-

arbete. I övrigt jobbar vi allmänt för 
bredd och mångfald i företaget i vilket 
personer med funktionsnedsättning 
ingår. Vi har i dagsläget dock inga 
riktade aktiviteter mot specifika 
grupper.

 2 – Ta gärna kontakt med 
HR-avdelningen för att 

diskutera vilka tjänster som finns 
lediga. I anslutning till detta, berätta 
om ditt intresse för arbetsuppgifterna, 
bakgrund/erfarenhet och personlig 
kompetens. Möjligheter till praktik 
finns också. Lediga tjänster publiceras 
på www.clasohlson.se

9 arbetsgivare  tipsar: 

Nio arbetsgivare svarar på 
Föräldrakrafts två frågor:

1. Vad gör ni för att rekrytera personer 
med funktionsnedsättning?

2. Vilka råd har ni till personer med 
funktionsnedsättning som vill söka 
jobb hos er?

Vi har i dagsläget dock 
INGA RIKTADE AKTIVITETER 
mot specifika grupper.

Teckningarna i detta tema kommer från Jonas Helgessons nya 
bok ”Etiketter ska man sätta på julklappar – inte människor”.
Illustrationerna är gjorde av Johan Hesselstrand. 
Deltag i utlottningen av fem exemplar av boken – se sidan XX i 
detta nummer!

Teckningarna i 
detta tema kommer från 

Jonas Helgessons nya bok 
”Etiketter ska man sätta på 

julklappar – inte människor”.
Illustrationerna är gjorde av 

Johan Hesselstrand. 

DELTAG I UTLOTTNINGEN AV 
FEM EXEMPLAR AV BOKEN 

– SE SIDAN 15 

ILLUSTRATION: JOHAN HESSELSTRAND
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Ica Kvantum 
SIcKla
Jocke Sörås, butikschef för Ica 
kvantum Sickla.

 1 – Rekryteringen i sig börjar 
oftast med en praktik av något 

slag. Det viktigaste under denna 
praktiken är att den arbetssökande 
känner sig trygg hos oss. Praktiktiden 
är också viktig för att den arbetssö-
kande själv ska få en bra möjlighet att 
känna efter om detta är något som 
han/hon skulle vilja göra vad gäller 
arbetsuppgiferna samt om personerna 
och atmosfären runt omkring är bra.

 

 2 – Tryggheten är av otrolig vikt 
då engagemanget, arbetsinsat-

sen och arbetsglädjen ökar markant ju 
tryggare man är. I takt med att 
”trygghetszonen” expanderar så 
utvecklas också varje individ. Tålamod 
är absolut en viktig del och att man ser 
till att lära sig en sak i taget och göra 
den bra. På detta sätt blir man också 
lite mer fokuserad på uppgiften.

IKea 
Jenny Johansson, HR-koordinator 
på IKEA.

 1 – Vi vill att så många som 
möjligt ska kunna arbeta och 

handla på Ikea, på lika villkor, oavsett 
om man har full rörlighet eller använ-
der till exempel rullstol eller rullator 
och oavsett om man har nedsatt syn, 
nedsatt hörsel eller nedsättning av 
andra orienteringsförmågor. 

– Vi kan säkert göra mer för att nå 
ut och rekrytera personer med just 
funktionsnedsättning och uppmuntrar 
alla oberoende av funktionsnedsätt-
ning att söka jobb hos oss.  

2 – Alla lediga tjänster annonse-
ras ut via vår hemsida och vi 

välkomnar alla att söka sig till oss, 
oberoende av om man har en 
funktionsnedsättning eller inte. 

– Man kan också gå in på vår 
jobbarblogg och läsa om hur det är att 
jobba på IKEA, http://jobbarbloggen.
ikea.se. IKEA är en arbetsplats med 
stora utvecklingsmöjligheter för alla.

FredellS
Mikael Tänndal, chef för godskon-
troll på Fredells Byggmarknad, Nacka. 

 1 – Vi började för fyra år sedan, 
med hjälp av konsultfirman 

Misa, och anställde då en person med 
funktionsnedsättning.

– Det har sedan fungerat mycket 
bra, det har spridit sig och vi har fått 
många som kontaktat oss genom 
Misa, Ungstöd och naturligtvis även 
Arbetsförmedlingen.

– Det har oftast börjat som en 
praktik, men i många fall har det slutat 
med att vi anställt personen, på hel 
eller deltid och med olika lönebidrags-
lösningar.

– Jag har ett underbart gäng idag!

 2 – Jag tror det är väldigt lätt att 
man är lite osäker som person 

när man har en funktionsnedsättning. 
Man kan ju ha blivit mobbad historiskt. 
Mitt råd är att våga vara öppen med 
sin funktionsnedsättning och att man 
ska förstå att man är en resurs och att 
man kan göra ett minst lika bra arbete 
som de utan funktionsnedsättning, 
bara man hamnar på rätt plats.

– Sedan är mottagandet väldigt 
viktigt. Den som tar hand om och 
handleder personen med funktions-
nedsättning måste nog ha en viss 
personlighet. Man måste ha lite mer 
tålamod i början, vara flexibel för att 
hitta lösningar och man måste tycka 
om folk och att få dem att fungera 
utifrån sina förutsättningar.

9 arbetsgivare  tipsar: 

Rekryteringen i sig 
börjar oftast med en 
praktik av något slag.

Du SoM är  
arbeTSgivare: 
Vill du också ge Föräldrakrafts 
läsare svar på dessa frågor? 
Kontakta oss på  
info@faktapress.se
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McDonalDs
Henrik Bona, franchisetagare och 
ägare till McDonalds-restauranger i 
Alingsås, Vårgårda och Skövde.

 1 – Mitt intresse väcktes på 
90-talet när jag var restaurang-

chef i Göteborg och Arbetsförmedl-
ingen frågade om jag kunde ta emot 
en praktikant som hade Downs 
syndrom. Jag var lite skeptisk till en 
början, till och med rädd, för jag hade 
aldrig pratat med någon med Downs 
syndrom och visste inte hur man 
gjorde. Men det blev otroligt lärorikt 
och gav en väldigt trevlig stämning på 
arbetsplatsen. 

– När jag blev franchisetagare i 
Alingsås 2002 fick jag kontakt med en 
gymnasiesärskola som behövde 
praktikplatser för eleverna. Och på 
den vägen är det, jag har anställt 
många med många olika funktions-
nedsättningar.

– Jag gör så mycket jag kan för att 
anställa personer med funktionsned-
sättningar och när jag själv har fullt på 
mina restauranger försöker jag 
på ver ka mina kollegor inom McDo-
nalds och andra arbetsgivare. Det 
finns mycket mer att göra!

– Mitt råd till andra arbetsgivare är 
att lyfta på taket och ta en titt på 
arbetsplatsen uppifrån, för att se vilka 
arbetsuppgifter som finns. Sedan ska 
man prata med hela personalen om att 
ta emot personer med funktionsned-
sättning. Alla som jobbar där måste 
acceptera det. 

– Sedan kan man ta kontakt med 
gymnasiesärskolan eller 
Arbetsförmedlingen. I början känner 
man sig osäker, men det är väldigt 
lärorikt och det skapar automatiskt en 
mjukare stämning på arbetsplatsen.

 2 – Man kan dels ta kontakt med 
restaurangen eller mig direkt, 

dels prata med Arbetsförmedlingen 
och där framföra önskemål om att få 
jobba på McDonalds.

left is Right
Klas Gustafsson, VD för konsult-
företaget Left is Right Sweden AB

 1 – Vi intervjuar de personer som 
motsvarar vårt kompetensbe-

hov. Kompetensbehovet styrs av de 
uppdrag vi har sålt. Intervjukandidater 
hittar vi bland de cirka 500 personer 
som, via intresseanmälan på vår 
hemsida, anmält intresse för att arbeta 
hos oss.

 2 – Anmäl intresse på vår 
hemsida och skriv så mycket 

som möjligt om vad personen kan och 
är intresserad av.

telenoR
Pia Torstensson, Telenor  
Sverige AB 

 1 – Vi har ett arbetsträningspro-
gram kallat Open Mind, där vi 

rekryterar personer med funktionsned-
sättning eller andra begränsningar. 
Programmet betyder att man är på en 
avdelning inom Telenor där man 
arbetstränar under en period. Man blir 
en del av den gruppen med ledare och 
kollegor, man har även en handledare 
som visar personen systemen vi 
jobbar i och annat man kan behöva 
handledning i.

– Under denna period finns också 
chans att testa sin arbetskapacitet, 
man kanske börjar på 25 procent och 
kan sedan utöka efter ork. Sedan 
starten 2007 har flera deltagare i 
programmet sedan gått vidare till 
anställning i Telenor eller någon 
annanstans.

 2 – Om det är så att ditt funk-
tionshinder har gett dig unika 

egenskaper, antingen per definition 
eller på grund av eventuella motgång-
ar, så lyft fram dem! Lyft fram det du 
kan, istället för det du inte kan.

– Det är också enormt viktigt när vi 
rekryterar till programmet att vi träffar 
kandidater som gärna vill bli en del av 
arbetsmarknaden, som är intressera-
de och engagerade. Det sista gäller ju 
egentligen alla som söker ett jobb. 
Titta gärna på vår hemsida  
www.telenor.se/openmind

JäRva folkets 
PaRk
Mats Larsell, ordförande och 
personalansvarig i Järva Folkets Park.

 1 – Vi har nära kontakt med 
Arbetsförmedlingen som på så 

sätt får god kunskap om vilka möjlig-
heter vi har till meningsfullt arbete.

 2 – Man ska tycka att arbetsupp-
gifterna som ska uträttas är 

roliga och meningsfulla då finns 
förutsättningar för en lyckad anställ-
ning.

Vi har ett arbetsträ-
ningsprogram kallat 
Open Mind, där vi 
rekryterar personer 
med funktionsnedsätt-
ning eller andra  
begränsningar.
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”Tre timmars jobb 
 i veckan är
 mycket för mig”
 Malin, deltagare

Misa startade 1994 och fi nns i Stockholm, 
Södertälje, Skåne, Uppsala, Västerås och nu 
också i Göteborg.

Vi erbjuder arbetsinriktad daglig verksamhet 
enligt LSS och sysselsättning enligt SoL.

Vi vet att personer med funktionsnedsättning
kan delta i arbetslivet med rätt stöd!

Intresserad ring 08 - 580 813 40 

     
Nu öppnar vi i Göteborg!

www.misa.se

Hos Cameleonten, en arbetsinriktad daglig verksamhet med friskvårdsprofil, be-
stämmer arbetstagaren i största möjliga utsträckning själv sina arbetsuppgifter. 
Någon vill leverera mat, någon annan vill sälja bröd i vår caféverksamhet medan en 
tredje helst vill utföra uppgifter i Cameleontens lokaler. 
Det finns också de som inte riktigt vet vad de vill ägna sig åt. Då erbjuder vi möjlighet 
att prova olika arbetsuppgifter eller praktikplatser för att komma fram till vad som 
skulle passa. Vill man göra studiebesök på olika arbetsplatser ordnar vi det. 
Vår ledstjärna är att alltid anpassa uppgifter, arbete och stöd efter vad var och en 
av våra arbetstagare önskar och behöver. Och det gör vi. Man skulle faktiskt kunna 
säga att vi är lite som en kameleont. Daglig verksamhet är en LSS-insats varför 
ansökan sker till din handläggare i hemkommunen.

Cameleonten är en verksamhet inom Utvecklingspedagogik Sverige AB 
Box 418, 192 05 Sollentuna. Besöksadress Edsbergs Torg 1, Sollentuna.  

Telefon 08-517 07 170. cameleonten@up.se | www.cameleonten.se

Vart tog Axel vägen 
efter gymnasiesärskolan?

www.furuboda.se

Vi gör det möjligt!
  

Sök till läsåret 2013/2014 
Boka ett personligt studiebesök  

Ring oss 044 781 46 50 
 

Läs mer om våra kurser på 

Gilla oss  
    på facebook
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Möt företagare, politiker och forskare som 
vill ha en mer rättvis arbetsmarknad för 
personer med funktionsnedsättningar.

Kenneth Bengtsson 
vill att fler företag 
gör som Ica som nu 
anställt mer än 
1000 personer med 
funktionsnedsätt
ningar.

Debatten den 3 juli i Visby 
inleddes med en utfrågning 
av Kenneth Bengtsson, 

nyligen avgången Ica-chef, och Pär 
Johansson, ledare för Glada 
Hudikteatern. Bakgrunden till 
deras medverkan var att deras 
samarbete lett till att Ica runt om i 
landet anställt mer än 1 000 
personer med funktionsnedsätt-
ningar de senaste åren.

Kenneth Bengtsson fick frågan 
hur han nu ska få resten av närings-
livet att följa Icas goda exempel.

– Det är upp till varje företag att 
gör det som vi lyckades göra, 
svarade Kenneth Bengtsson.

– Svenskt näringsliv ska inte 
bestämma vad som ska gälla men 
utifrån mina erfarenheter av att 
leda ett så berikande projekt vill 

– Det började spontant. Jag såg 
musikalen med min familj och blev 
som så många andra extremt 
berörd.

– Jag kände att det här måste 
leda till någonting. Jag har lärt mig 
från Ica att om man ska starta ett 
projekt måste man vara bestämd 
och envis.

Kenneth Bengtsson och Pär 
Johansson bestämde tillsammans 
att man skulle hitta ett samarbete, 
där man kunde utnyttja den 
kunskap Pär byggt upp inom Glada 
Hudik för att bygga ett anställ-
ningsprogram för Ica.

– Och så startade resan. Det gick 
fantastiskt bra i början. Det fanns 
redan ett antal personer med 
funktionsnedsättning ute i Ica-
verksamheten men det här blev 
som en katalysator och vi kom 

snabbt upp i ett 
par hundra 
personer. Det var 
då som idén 
föddes att 
kommunicera  
via TV-reklam 
och inte minst 
med Ica-Jerry.

Pär Johansson 
vill följa upp 

Ica-projektet med nya satsningar.
– Vi måste få fler arbetsgivare 

att våga. Många ringer till mig och 
säger att de också vill anställa 
personer med funktionsnedsätt-
ningar, men vet inte hur man gör.

– Systemet måste hänga med i 
utvecklingen. Gör processen 
snabb, så att personen kommer in i 
verksamheten, man kan inte veta 
allt i förväg.

Pär Johansson gav exempel på hur 
alla kan hjälpa till att skapa jobb.

– Jag har en av Hudiksvalls 
minsta gräsmattor men jag betalar 
ett socialt kooperativ för att klippa 
den. Grannarna tycker att jag kan 
klippa själv, men jag tycker att alla 
måste ta sitt ansvar. Tillsammans 
kan vi göra många saker för att 
hitta arbetsuppgifter inom alla 
sektorer, sa Pär Johansson. l

jag utmana andra företag att göra 
samma sak.

Han betonade att Icas rekryte-
ring haft stor affärsnytta men ville 
också varna för att ta alltför 
lättsinnigt på frågan.

– Man måste göra det ”på 
riktigt” och inte göra det till ett 
reklamjippo, det straffar sig 
snabbt. När Ica hade anställt 300 
personer med funktionsnedsätt-
ningar kände vi att det var på 
riktigt och då ville vi också börja 
berätta för våra kunder om 
framgången.

Upprinnelsen till Icas projekt var 
ändå lite oplanerad. Kenneth 
Bengtsson berättade att det 
började med att han såg Glada 
Hudiks musikal Elvis.

KenneTh BengTsson, ordförande för svensKT näringsliv

utmanarna

”Fler arbetsgivare måste våga”
– Jag kommer att utmana massor av företag att göra 
samma sak som Ica. Det lovade Kenneth Bengtsson,  
ordförande för Svenskt Näringsliv, när Föräldrakraft 
anordnade debatten ”Vägen till arbete” i Almedalen.

Pär Johansson, 
Glada hudik
teatern.

foTo: linnea BengTsson.
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CSR betyder Corporate Social 
Responsibility eller företagets 
samhällsansvar. Det började 

med att företag fick press att ta 
ansvar för sin miljöpåverkan och 
har sedan utökats med sociala och 
etiska frågor.

Men en av de viktigaste samhälls-
frågorna är bortglömd: Bara ett 
fåtal företag har satsat på att 
rekrytera personer med funktions-
nedsättningar som en del av 
CSR-arbetet.

Hans De Geer är Sveriges främsta 
expert på CSR. Och han är kritisk.

– Utifrån principerna om alla 
människors lika värde och rätt till 
delaktighet är det grundläggande 
att man även anställer personer 
med funktionsnedsättningar. 

– Det är en förbannelse att det är 
viktigare att syssla med samhällsan-
svar i Tjotahejti än i Sverige.

Vilka råd har du till företag 
som vill satsa på mångfald i 
rekryteringen som ett CSR-
projekt?

– Man måste förstå att det inte är 
något man gör på ett eller tre års 
sikt. Man måste se det på 5-10 års 
sikt och man måste gå in i samarbe-
ten där man delar med sig av 
kunskaper och insikter. Se det som 
långsiktiga joint ventures och 
ömsesidigt lärande.

– Företagen som satsar på detta 
måste också utgå från sin kompe-
tens och erfarenhet. Man måste 
göra sin läxa ordentligt.

Vad krävs för att rekryterings-
frågan ska få genombrott som 
CSR-projekt på samma sätt som 
miljö?

– Vi behöver några stora företag 
som hittar en modell för att arbeta 
med och rapportera denna fråga. 
Ett problem är att man helst inte ska 
gå ut och slå sig för bröstet. CSR är 
inte till för att stoltsera med, 
däremot kan man gärna vara stolta 
internt. Samtidigt är det som 

behövs ett antal bolag som går ut 
och talar om detta.

– Ett problem är att rekrytering 
av personer med funktionsnedsätt-
ningar inte finns med i GRI, den 
internationella standarden för 
rapportering av CSR. Men GRI 
omarbetas då och då och därför är 
det viktigt att få med detta i 
framtiden.

Hur vill du sammanfatta 
skälen till att företag ska satsa på 
CSR?

– Företag har så stora resurser att 
de måste vara beredda att ta ansvar 
för det gemensamma samhälle vi 
vill ha. Ingen part klarar det på egen 
hand – inte politikerna, inte 
myndigheterna, inte lokalsamhäl-
let. Vi förväntar oss att företag tar 
samhällsansvar utifrån sin egen 
verksamhet.

– Utöver det handlar CSR om 
varumärkesvård, bolagets renom-
mé och de egna medarbetarnas 
stolthet. Vi tror oss veta att CSR i 

vart fall inte är negativt för företa-
gets ekonomi och mycket talar för 
att det gör företagen mer öppna och 
flexibla för idéer som kan utvecklas 
till goda affärer.

Under hösten har boken ”CSR 
– en guide till företagens ansvar” på 
Sanoma Utbildning (tidigare 
Bonnier Utbildning) utkommit. 
Boken beskrivs som den första 
heltäckande boken om CSR.

Den är dock inte så heltäckande 
att den tar upp rekrytering av 
personer med funktionsnedsätt-
ning.

– Det borde ha varit mer om 
detta i boken, vi kunde ha haft med 
goda exempel från området, säger 
Hans De Geer självkritiskt.

Vilka är de viktigaste trender-
na på området?

– Idag är de flesta företag 
medvetna om att CSR finns, det är 
inte längre nytt som för 5-10 år 
sedan. Därför behöver vi inte längre 
argumentera för varför man ska 
ägna sig åt CSR. Nu handlar det mer 
om vad företag och andra ska göra 
för att leva upp till förväntningarna.

– En annan förändring är att vi 
har fått mycket större intresse för 
CSR från investerarhåll. De som 
sätter sina pengar i företag vill veta 
hur företagen hanterar sitt sam-
hällsansvar.

– Vi har också kommit till insikt 
om att alla inte ska göra samma sak 
på samma sätt. Det finns inget 
recept för alla, CSR ska bedrivas 
utifrån företagets kompetens. CSR 
gör mest nytta om man gör något 
som man är bra på, som en förläng-
ning av bolagets affärer.

– Ytterligare en förändring är att 
kommunikationen blivit oändligt 
mycket snabbare med sociala 
medier. Det räcker inte med att 
redovisa CSR-arbetet i årsredovis-
ningen utan man måste vara beredd 
hela tiden att redovisa vad man gör, 
säger Hans De Geer. l

Hans De Geer, professor i företaGsetik 
” En förbannElsE att förEtag hEllrE 
tar ansvar i tjotahEjti än i svErigE”
Svenska företags samhällsansvar, CSR, är fortfarande dåligt utvecklat. 
Nästan 9 av 10 börsföretag uppger sig arbeta med CSR, men endast ett 
fåtal satsar på att rekrytera personer med funktionsnedsättningar.

Hans De Geer är kritisk till 
att så få företag medvetet 

satsar på att anställa 
personer med funktions-

nedsättningar. 
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K votering är ganska vanligt 
i andra delar av Europa. 17 
länder inom EU har någon 

form av kvotering för att minska 
arbetslösheten bland personer med 
funktionsnedsättning.

I Sverige har kvotering hittills inte 
varit någon aktuell fråga, inte före 
denna debatt i Almedalen.

– Vi behöver absolut titta på om 
kvotering kan vara en modell för oss 
i Sverige, sa Lena Hallengren som är 
vice ordförande i riksdagens 
socialutskott.

Hon menade att företag av en viss 
storlek borde ha en skyldighet att 
erbjuda ett visst antal praktikplatser 
till en grupp som har svårt att 
konkurrera på den vanliga arbets-
marknaden.

– Det saknas kreativa, konstrukti-
va förslag som gör att man faktiskt 

Jobben måste fram, anser 
Lena Hallengren (S) som 

nu vill undersöka om 
kvotering är lösningen. 

Socialdemokraterna vill undersöka om kvotering på arbets
marknaden kan minska utanförskapet för personer med  
funktionsnedsättningar. Förslaget lanserades på debatten  
”Vägen till arbete” i Almedalen 3 juli.

hittar de här jobben och inte bara 
låter det vara upp till varje arbetsgi-
vare. Vi måste vara tuffare tillsam-
mans och säga att vi vill faktiskt att 
de här jobben skaffas fram för 
annars kommer det att bli väldigt 
svårt att lösa situationen på arbets-
marknaden, sa Lena Hallengren.

Representanter för både regering-
en och näringslivet avvisade 
S-förslaget om kvotering.

– Det är bäst om saker får växa 
fram underifrån och det vore 
olyckligt att börja diskutera 
kvotering innan man ser att loppet 
är kört på andra sätt. Vi har väldigt 
bra diskussion med arbetsmarkna-
dens parter så låt oss gå vidare med 
det, sa Bettina Kashefi, statssekrete-
rare hos arbetsmarknadsminister 
Hillevi Engström.

Li Jansson, nationalekonom på 
Svenskt näringsliv, kommenterade 
förslaget om kvotering så här:

– Det är fel att prata om kvotering 
eftersom alla människor måste ses 
utifrån sin förmåga. Det behöver 
inte alls innebära att människor får 
ett kvalificerat jobb. Jag är väldigt 
rädd att, om man kvoterar, så börjar 
man dela in människor ännu mer i 
grupper och så ska vi av några 
godhetsskäl ge människor arbets-
uppgifter och så missar vi helt att 
försöka få rätt person på rätt plats i 
meningsfulla arbeten.

Under debatten uppgav Bettina 
Kashefi, statssekreterare hos 
arbetsmarknadsminister Hillevi 
Engström, att 65 000 fler personer 
med funktionsnedsättningar fått an-
ställning det senaste året.

Men Lena Hallengren var 
skeptisk till siffran (vars underlag 
inte redovisades i debatten). Både 
hon och Handikappförbundens 
talare, Mikael Klein, menade att 
utvecklingen snarare gått i fel 
riktning.

– Det känns som att vi lever i ett 
samhälle där det är tufft och hårt. 
Man får inte göra den insats man 
skulle kunna göra, utan det är ofta 
så att man måste göra 120 procent, 
sa Lena Hallengren. l

Lena HaLLengren, vice ordförande i sociaLuTskoTTeT

”kvotering kan bli nödvändigt”

foTo: Linnea BengTsson.
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Elever från gymnasiesärskolor får en ny väg in på arbetsmarknaden i 
höst, när nybildade Peritos Ungdomsrekrytering drar igång.

– Målsättningen är att anställa 45–60 ungdomar årligen i Stockholm 
och inom tre år finnas på minst två orter till i landet. Det säger Lars Lööw 
som är en av de drivande bakom satsningen och vd för det nya bolaget.

lars lööw, peritos ungdomsrekrytering

” vi ska hitta arbetsgivare som 
inte vet att dessa unga finns”

Vi börjar med 20 ungdomar i 
Stockholm i höst, säger Lars 
Lööw som har en bakgrund 

som kommunikationsdirektör på 
Samhall, ordförande för 
Handikappförbunden och 
Handikappombudsman.

Han har uppbackning från 
näringslivets ”grädda”. I bakgrun
den finns investerare från två 
välkända chefsrekryteringsföretag, 
varav ett i Investorsfären. 

Varje år lämnar ett par tusen 
ungdomar gymnasiesärskolan med 
små chanser att få arbete. Endast 
5–10 procent får vanliga jobb. Men 
det beror inte på att de inte kan 
arbeta. Arbetsförmågan är ofta 
underskattad. Ungdomar som har 
gått gymnasiesärskola är ofta lojala 
och engagerade och vill gärna jobba 
länge hos en arbetsgivare. 

– Men de får nästan aldrig en 
chans att träffa arbetsgivare och 
många arbetsgivare tänker inte på 
att de finns. Dessutom finns en 
rädsla för hur det är att arbetsleda 
och en okunskap om vilka stöd som 
finns, säger Lars.

Peritos vill ta bort osäkerhetsfak
torerna genom att rekrytera 
ungdomar direkt från gymnasie
särskolan och introducera dem hos 
en framtida arbetsgivare under ett 
år. Peritos betalar månadslön och 
övriga arbetsgivarkostnader. 
Kunden, där ungdomar utför sitt 
arbete, får en kostnad på cirka 80 
kronor per timme.

Under introduktionsåret ställer 
Peritos upp med coachning, stöd 
och utbildning av både arbetsgivare 
och medarbetare. Förhoppningen 
är att kunden tar över som arbetsgi
vare efter introduktionsåret.

– Vi har några kunder klara till 
starten i november men nu vill vi 
träffa fler arbetsgivare som ser ett 
värde i en lönsam och socialt 

hållbar rekrytering, säger Lars 
Lööw. Vi hjälper till med att bedöma 
arbetsförmågor, arbetskrav och om 
det behövs att hitta lämpliga 
uppgifter. Vi vill skapa långsiktiga 
relationer och hjälper till med stöd i 
framtiden om behov finns.

Till skillnad från andra företag, 
som hjälper unga med funktions
nedsättningar att komma i arbete, 
ska Peritos inte sysselsätta ungdo
marna i egen regi. Här planeras 
ingen daglig verksamhet. De unga 
ska matchas direkt mot arbeten 
hos Peritos kunder. Det innebär att 
framgången blir helt beroende av 
att man hittar externa kunder.

En styrka är kopplingen till de 
delägarna och därmed Investor, en 
av de tyngsta i svenskt näringsliv. 

– Vi kommer att ha både stora 
och små kunder. Några av de första 
kunderna hör till Investorsfären. Vi 
på Peritos kommer nog att kunna få 
med kunder som inte skulle satsat 
på detta annars.

Hur ser framtiden ut?
– Om några år hoppas jag att 30 

procent av de ungdomar som går ut 
gymnasiesärskolan får jobb istället 
för dagens 5–10 procent, säger Lars 
Lööw.

Då är det ändå ganska mycket 
jobb kvar innan man närmar sig sys
selsättningstalen på 75–80 procent 
som gäller för den övriga arbetsföra 
befolkningen.

– Dit kanske vi aldrig når, men vi 
kan komma betydligt längre än 
idag. Vi kan dramatiskt förändra 
situationen för de unga och samti
digt hjälpa arbetsgivare hitta duktig 
personal som de inte hade en aning 
om fanns.

Vad krävs för att Peritos ska 
lyckas?

– Det viktigaste är att hitta 

kunder. Sedan måste vi även ha bra 
matchning och samarbete med 
Arbetsförmedlingen och kommu
nerna. 

– Kommunerna måste vara med 
och betala, men det är också de som 
tjänar mest på detta. De blir av med 
kostnader för bland annat daglig 
verksamhet och får samtidigt nya 
skatteintäkter.

Att tjäna pengar är en viktig 
drivkraft för alla involverade.

– Det kanske är lite kontroversi
ellt för vissa, säger Lars Lööw, men 
det är klart att vårt företag ska tjäna 
pengar. Och ungdomarna ska jobba 
på företag som också tjänar pengar 
på samarbetet. Det är en viktig del i 
vår framgång för annars kommer 
väldigt få att vilja anställa. Peritos 
framgång kommer ändå främst att 
mätas i hur många ungdomar som 
får ett jobb.

Hur känns det för dig att bli vd 
på ett företag i Investorsfären?

– Spännande och överraskande. 
Jag är fortfarande förvånad över att 
jag är här. Det är jätteroligt att få 
chansen att tänka nytt på det här 
området, säger Lars Lööw. l

Lars Lööw hoppas att 
andelen elever från 
gymnasiesärskolan 

som får jobb tredubb-
las eller mer.

FK_1205_s42-62_Arbete_utan_dv_v05.indd   57 2012-09-27   15:05



58     FÖRÄLDRAKRAFT # 5, 2012

Tema Arbete

Bebis. BB. Föräldra
ledig. Barnvagnspro
menader och latte. 
Inskolning på förskola. 
Tillbaka på jobbet och 

fortsätta karriären. 
Nej, stopp, vi tar det från början.
Bebis. Neonatalavdelning. 

Sjukskrivning. Vård av svårt sjukt 
barn. Kamp om rätt till assistans. 
Tillbaka på jobbet, betydligt senare 
än tänkt, och sällan närvarande en 
hel arbetsvecka. Ingen karriär.

Känner du igen dig?
Hur går jobb och karriär ihop 

med att bli förälder till ett barn med 
funktionsnedsättning? Vad säger 
arbetsgivaren om att man är borta 
från jobbet titt som tätt, måste kasta 
sig iväg och kanske bli borta på 
obestämd framtid? Vi har talat med 
några familjer med olika erfarenhe
ter, men med den gemensamma 
önskan om att kunna jobba på 
samma villkor som alla andra.

Västerås augusti 2012: Mia 
Johansson vill börja jobba. Hon har 
alltid jobbat mycket, haft två eller 
fler jobb samtidigt, och aldrig sagt 
nej när chefen ringt och frågat om 
hon kan hoppa in extra.

För två år sedan förändrades allt. 
Sonen Cody föddes i vecka 27 med 
en tillväxthämning och outvecklade 
lungor, vilket har lett till att han är 
beroende av andningsteknisk hjälp 
dygnet runt, på obestämd framtid. I 
Mias fall ersattes en vanlig föräldra
ledighet i stället med sjukskrivning, 
vård av allvarligt sjukt barn, 

De flesta föräldrar kan känna sig trygga med möjligheten att få tillfällig föräldrapenning 
om barnet är snuvigt några dagar. Om barnet däremot har en funktionsnedsättning 
eller kronisk sjukdom är karriären hotad. Föräldrakraft har träffat föräldrarna som 
inget hellre vill än att satsa på jobbet. 

tjänstledighet från jobbet samt en 
specialanställning på lasarettet som 
undersköterska åt sitt eget barn. 
Kommun och försäkringskassa har 
avslagit ansökningarna om assis
tans med hänvisning till föräldra
ansvaret, och i väntan på prövning 
har Cody fått stanna på sjukhuset.

Mia och Peter förlorade en 
ofödd son 2009, och även 
graviditeten med Cody var 

oviss. Flödet mellan Mia och Cody 
var dåligt och läkarna förberedde 
familjen på att de kunde behöva ta 
ut Cody för tidigt.

– Vi fick rak och ärlig informa
tion, ingen lindade in. Vi gjorde 
studiebesök på neointensiven i 
Uppsala och visste vad som skulle 
hända när han kom ut och att det 
skulle ta tid innan vi kunde åka 
hem, berättar Peter.

Cody togs ut och intuberades och 
lades i respirator med syrgas. Han 
vägde knappt 500 gram. 

– Vi tog en dag i taget, de första 
dagarna gick det ganska bra, men 
efter en vecka skedde en försämring 
av hans tillstånd, säger Peter.

Läkarna provade olika saker och 
sakta men säkert blev Cody starkare 
och starkare. Ett halvår gick och 
läkarna började prata om en 
trakeostomi, en konstgjord luftväg.

– Vi fick hela tiden en väldigt bra 
förklaring på vad de gjorde och 
syftet med det. Cody var väldigt 
störd över tuben i svalget, och 
genom att få en trakeostomi skulle 
han slippa det, säger Mia.

 Trakeostomin gav också familjen 
tankar om att kunna flytta hem. De 
började använda en hemrespirator 
och flyttades under vårvintern 
förra året till Västerås lasarett, där 
de fick hjälp att skicka in ansökan 
om personlig assistans. Men 
återigen blev Cody sämre, den här 
gången började han samla på sig 
vätska. Han fick hjärtsvikt och 
kunde inte syresätta sig alls. Hans 
tillstånd var kritiskt fram till början 
av juni då det sakta gick åt rätt håll 
igen. 

– Personalen klarade inte av de 
akutsituationer som uppstod under 
den kritiska tiden. Som förälder fick 
man säga vad de skulle göra, suckar 
Maria, och berättar om när en 
sjuksköterska bara sprang iväg när 
det var ”skarpt läge”.

När inget blir 
som man tänkt sig
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Men hon berättar också att de 
fick stoppa personalen ibland. 

– Vi visste att man kunde ha is i 
magen och vänta tills Cody hantera-
de situationen själv. Det slutade 
med att vi gjorde som vi tyckte var 
bäst. Vi hade en bra kommunika-
tion med läkarna, men sjuksköter-
skor och undersköterskor blev 
frustrerade när vi tog saken i egna 
händer. 

Mia blev i den här vevan erbjuden 
en anställning som undersköterska 
till Cody, för att avlasta personalen. 
Hon tackade ja, eftersom det var 
bättre betalt än att ”vabba”. 

Planen att flytta hem med 
personlig assistans  påbörjades och 
ett första möte hölls med kommu-
nens handläggare innan midsom-
mar. Först hänvisade hon till 
föräldraansvaret och jämförde 
Cody med ett kolikbarn och 
menade att ”då kan man heller inte 
räkna med att få sova”. Ansökan 
om assistans avslogs senare på 
grund av formuleringen ”behovet 
finns för en oöverskådlig framtid”, 
som ansågs vara för luddig. Detta 
ändrades till ”livslångt” men då 
hittade kommunen andra formule-
ringar att anmärka på. 

– Vår kommun har också sagt att 
personliga assistenter inte gör 
livsuppehållande insatser, som att 
suga i tracken, så de kommer ändå 
att väcka oss på nätterna. 

Efter avslaget om assistans 
provade familjen att skicka in en 
ansökan om avlösare. Det skulle 

inte vara något problem att få, 
enligt kommunen. Men även detta 
avslogs sen. 

– Det går en månad, sen förhalar 
de, och så går det en månad till. Det 
är fruktansvärt tragiskt, och den 
som får lida är Cody. De begår 
lagbrott men tycker inte det själva, 
säger Peter, som också berättar att 
kommunen nu försöker tvinga 

landstinget att betala för assistan-
sen. Mia fyller i:

– Västerås har inte samma 
överenskommelse som Stockholm, 
där landsting och försäkringskassa 
delar på kostnaden. De säger nu att 
de ligger i tvist och att cheferna ska 
diskutera detta.

Familjen har nu tre pågå ende 
ärenden i Förvaltnings  rätten. 
Ett år har gått sedan kommu-

nen avslog ansökan och i går fick de 
ett brev att kommunen kan tänka 
sig att träffa dem och prata. Mia och 
Peter har också hört att en flicka i 
liknande situation fick fem tim-
mars assistans per dygn beviljad 
men att handläggaren i efterhand 
sagt att det var ett misstag. Till 
Peter och Mia har handläggaren 

sagt att de tycker att de är trång-
synta som inte kan förstå att 
kommunen behöver spara pengar. 
Familjen har nu kontaktat ett 
assistansbolag som ska hjälpa dem 
i kampen om assistans. Men orken 
har tagit slut. 

– Först kände vi att ”nu jävlar 
ska vi fixa detta” men sen gick 
luften ur, säger Mia.

Mia är tjänstledig från sitt jobb 
på ett boende för barn med svåra 
funktionsnedsättningar. Hon har 
hämtat böcker på jobbet som hon 
lånat ut till kuratorn som hjälpt 
dem att formulera överklagan. 
Lasarettet har också fått en del 
hjälp av resurscentret LIVA på 
Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Mia och Peter har varit inne på 
att kontakta en egen jurist, och för 
att ha råd med detta bestämde sig 
Mia för att hoppa in och jobba natt 
på sitt jobb i somras. 

Under den här tiden såg varda-
gen i familjen ut så här:

– Jag slutade kvart i sju på 
morgonen, åkte till Cody på 
sjukhuset, Peter hämtade oss halv 
tolv, vi åkte hem, jag sov några 
timmar, halv åtta åkte vi tillbaka 
till sjukhuset, gav Cody mat och 
hoppades att han skulle hinna 
somna innan vi gick, och därefter 
skjutsade Peter mig till jobbet och 
åkte hem och sov. 
Peter är kakelugnsmakare och 
murare i grunden, men var med om 
en olycka 1995 och arbetar idag som 
servicetekniker två timmar om 
dagen. Jobbet är viktigt för honom.

Västerås har inte samma över-
enskommelse som stockholm, där 
landsting och försäkrings
kassa delar på kostnaden.

Cody och hans familj 
har sedan han föddes 
för två år sedan 
tillbringat nästan all tid 
på sjukhus. Så länge 
de inte beviljas person-
lig assistans kan 
mamma Mia inte gå 
tillbaka till sitt arbete.
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– Jag har stor förståelse hos mina 
chefer, är jag borta en dag så kan jag 
jobba igen det en annan. När jag var 
kakelugnsmakare var jobbet 
intressant på grund av skapande-
processen, idag fyller det en annan 
funktion, där jag hjälper andra att 
lösa problem, och det skingrar 
tankarna.  

Mia jobbade mer än heltid innan 
Cody föddes. Dels halvtid i ”korv-
mojen”, dels 80 procent natt på 
boendet, plus extra när de behövde. 
Hon har alltid trivts med att jobba 
mycket, hon säger att det är en 
livsstil, men också viktigt för 
känslan att vara behövd.

– Sen gillar jag det sociala. Att få 
snacka lite skit, och den där 
jargongen som är. 

Peter håller med. Om han får 
tillbaka en maskin på service, som 
han lagat dagen innan kan chefen 
säga: ”Servade inte du den här igår? 
Har du inte sovit nu heller?”

Cody är sedan årsskiftet av 
med respiratorn och behöver 
mindre syrgas än tidigare. För 

tre veckor sedan stod de inte ut på 
sjukhuset längre, utan packade 
väskorna och åkte hem. Codys 
sjukhussäng står nu tom, men finns 
redo när familjen inte orkar längre. 

Idag är mormor på besök och 
busar med Cody hemma på 
vardagsrumsgolvet. Då och då 
ropar hon på Mia eller Peter, det är 
dags att suga. Ur filtret på trakeos-
tomin löper en tunn grön syrgas-
slang, som Peter tar bort när han 
öppnar locket på filtret och stoppar 
ned sugkatetern. Peter säger till 
mormor och Cody att han ska ta det 
lite lugnt, han har precis fått mat i 
knappen på magen, och han 
behöver smälta maten eftersom det 
annars är lätt att den kommer upp. 
Det går bra en stund, men snart stör 
slemmet för mycket och Cody 
kräks. Han blir ledsen och mamma 
lugnar honom och sjunger. Snart 
gäspar han och efter en stunds 
vaggande i famnen somnar han. 
Varsamt lägger hon honom bredvid 
sig i soffan. Han behöver vara inom 

hörhåll hela tiden då det när som 
helst kan vara dags att suga igen.

En undersköterska på Codys 
avdelning har på eget initiativ 
föreslagit att hon lika gärna kan 
jobba hemma hos Cody och 
kommer till dem tio, elva nätter i 
månaden. Mia tar resterande nätter 
eftersom hon är van vid att vara 
vaken från sitt jobb. Men sjukhuset 

har frågat om Mia kan sluta arbeta 
som undersköterska och bara vara 
mamma igen, nu när de är hemma. 
Det innebär att hon återigen ska 
”vabba”.

– Om jag ”vabbar” kan jag riskera 
att förlora vårdbidraget. Ihop med 
inkomstskillnaden blir det många 
tusenlappar. Egentligen har 
sjukhuset skyldighet att ta in någon 
annan om jag istället väljer att gå 
tillbaka till mitt riktiga jobb. Vi 
sparar in minst två tjänster åt dem, 
och det känns som jag tigger pengar 
för att ta hand om mitt eget barn. Vi 
blir utnyttjade samtidigt som vi får 
hjälp. Man känner sig dumsnäll.

Och visst längtar hon tillbaka till 
sitt gamla jobb, men så länge Cody 

inte har en trygg assistanssituation 
är det omöjligt. Drömläget skulle 
vara att jobba 75 procent natt. De 
skulle också tillbringa ledigheterna 
i stugan i Vemdalen. Och åka Harley 
Davidson. Men cyklarna står mest 
parkerade på uppfarten numera. 

En annan dröm som ska bli 
verklighet om ett par år, är att hyra 
ett hus i Florida med bästa vänner-
na. Mia har redan kollat att man får 
ha med sig syrgas på planet. De vill 
också flytta närmare stan, då blir 
det lättare att få vardagen att 
fungera. De kan däremot inte tänka 
sig att flytta från kommunen. 

– Det är en prestigesak. Alla säger 
att vi har rätt. Flyttar vi så vinner 
kommunen. Och det är inte säkert 
att det är bättre i nästa kommun, 
säger Peter.

Nästa milstolpe de hoppas på är att 
se Cody ta sina första steg. De vet 
inte hur starka hans lungor är, och 
så länge syrgasen behövs kommer 
tracken att sitta kvar. Det går åt rätt 
håll, sakta men säkert. Kraften som 
får dem att orka kommer från Cody. 

– Vi har redan suttit på en 
begrav ningsbyrå och beställt en 
liten kista, det som händer nu är det 
värsta för många, men inte för oss, 
säger Peter.

Mia håller med.
– Han andas, han lever, han visar 

vad han vill. Vi har det ju bra. l

TexT & foTo: Anna Pella
info@faktapress.se

Om jag ”vabbar” kan jag  
förlora vårdbidraget.  
Ihop med inkomstskillnaden 
blir det många tusenlappar.

Cody har tillbringat 
nästan all sin tid på 

sjukhus. 

vfoTo: PrivaT
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En mamma till en skör flicka 
med flerfunktionshinder:

– Jag måste som vanlig 
anställd vara närvarande på 
jobbet varje dag när jag inte har 
semester eller föräldralediga 
dagar. Min man som är självstän-
dig konsult behöver vårda sina 
kundrelationer och kan inte alltid 
tacka nej till tjänsteresor och 
möten. Han startade eget företag 

samma år som vår dotter föddes. Det gjorde det möjligt för oss båda 
att arbeta igen när föräldraledigheten var slut.

 
– Jag har fått bra stöd men ibland blir man ifrågasatt när man till 

exempel som alla andra ”vabbar” med ett av barnen, var det 
verkligen så att barnet var sjukt, eller var assistenten borta den 
dagen? Det leder till att jag ofta jobbar när barnen är sjuka och min 
man har hand om dem trots att han också behöver jobba, eller att 
jag jobbar när jag själv är sjuk. 

 
– Man måste bli duktig på att hålla isär privatli-

vet och yrkeslivet för att klara av situationen på 
jobbet och hemma. Jag försöker att inte berätta för 
mycket om hemmatillvaron på jobbet för att kunna 
ha det lite som en fristad där man bara jobbar som 
alla andra. Folk glömmer till och med att vi har ett 
barn med omfattande behov. Det har hänt att folk 
blir förundrade när jag åker in till sjukhuset på 
läkarmöte eller tycker att det är ”lyx” att jag får flexa 
när det kör ihop sig, då inser man att de inte har 
förstått att det är något som för mig inte är ”över” 
eller ”fixat” utan en pågående svår situation som vi 
lever med dagligen. 

 
– Jag jobbar idag 75%, det var ett minimikrav 

för att få behålla samma arbetsuppgifter, mindre 
tid hade gett ett annat mindre kvalificerat jobb. Det 
känns trots allt att det har mer för- än nackdelar för 
min del att ha jobbet kvar och att komma iväg dit 
har hittills gjort att jag har orkat, tror jag. Det är lite 
känsligt att prata om det här med jobbet och hur 
man kan få till det när man upplever att hela 
existensen hänger på en tunn tråd. Man riskerar 
hela tiden att förlora både barnet och jobbet.

KARRIÄR + BARN MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
= OMÖJLIGT?

Jobb och barn med funktionsnedsättning är en känslig fråga. Föräldrakraft har pratat 
med två familjer som av hänsyn till sina jobb inte vill ställa upp med namn.

En pappa till en flicka med 
flera funktionsnedsättningar:

– När vår dotter föddes valde 
jag berätta för alla på jobbet om 
vår situation och det resulterade 
i att min dåvarande chef inte 
vågade belasta mig. Tyvärr kom 
en negativ spiral igång: 
Vännerna hörde inte av sig, och 
eftersom jag inte hade räknat 
med att vara hemma och vårda 

min dotter så länge, fick ekonomin sig en rejäl smäll. Det blev en 
snöbollseffekt. Först gick diskmaskinen sönder, sen tvättmaski-
nen, vattenpumpen till huset och till sist bilen. 

– Ett tag var det så illa att vi skulle behöva sätta ut huset till 
försäljning, ekonomin var helt paj. Till slut fick vi ordning på 
kommun, habilitering, försäkringskassa och jag sa ifrån på jobbet. 
Sen fick jag fart på min karriär, jag steg sakta i graderna på jobbet, 

och fick ett chefsjobb. Arbetet blev ett andnings-
hål under den här tiden. 

– Nyligen genomgick företaget en stor 
omorganisation och den internationella ledning-
en har tagit över och ser bara effektivitet. Jag 
meddelade min chef att vår dotter skulle genom-
gå en stor operation under året, sjukvården 
kunde ju inte säga när så det var bara att 
anpassa sig. Efter operationen hamnade jag i 
”frysboxen”, och efter att vårt tredje barn kommit 
bestämde sig den nya ledningen för att byta ut 
mig, och placerade en av sina egna på min 
position. Jag är nu uppsagd på grund av 
”a rbetsbrist”. 

– Det känns som att om man är ärlig och 
berättar hur det är, så råkar man illa ut. Det finns 
inga marginaler, det är djungelns lag. Man måste 
bara köra på. Det finns ingen empati. Men jag vet 
också att det finns företag som tänker tvärtom, 
som lyfter upp personer som har livserfarenhet, 
som de vet tål press. Och jag kan tycka att min 
livserfarenhet har varit till nytta på jobbet. Jag har 
blivit bättre på att stötta kollegor som har det 
svårt, och att våga stå emot och utmana system. 

”Det är en Djungel Där ute””Hur länge kan vi Ha våra jobb kvar?”

Du vEt väl att…
Som förälder till ett barn 
med funktionsnedsätt-
ning kan du få tillfällig 
föräldrapenning för ”vård 
av svårt sjukt barn”, som 
betalas ut under ett 
obegränsat antal dagar. 
Om ditt barn tillhör LSS 
har du rätt till tio 
kontaktdagar per år vid 
extra föräldrautbildning 
eller invänjning i skol-
barnomsorg. Dessutom 
kan du ha rätt till 
vårdbidrag, som ska ge 
ett ekonomiskt stöd för 
extra kostnader och 
arbete i samband med 
barnets funktionsned-
sättning. Läs mer på 
forsakringskassan.se
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1Har jag rätt att vara tjänstledig om jag under  
en period av mitt barns uppväxt behöver  

vara hemma?
Det finns ingen laglig rätt att vara tjänstledig mer än din rätt att 
vara föräldraledig fram till barnet är 1,5 år, samt för tid därefter då 
du tar ut föräldrapenning (fram till att barnet fyller åtta år). Däremot 
kan du få tjänstledigt ett halvår om du ska starta eget, till exempel 
assistansbolag. Fram till att barnet fyller åtta har du även rätt att gå 
ned till 75 procent av normal arbetstid, även 
utan att ta ut föräldrapenning. Det finns 
också en bestämmelse i diskrimineringsla-
gen som säger att alla arbetsgivare ska 
”underlätta föräldraskap och förvärvsarbe-
te”, men inte på vilket sätt. Man är beroende 
av arbetsgivarens goda vilja.

2 Vilka rättigheter har jag som arbetstagare  
att vara borta från jobbet för att åka på  

habiliterings- och läkarbesök med mitt barn?
Om du har vårdbidrag som ska täcka ditt inkomstbortfall vid 
dessa situationer så kan det bli problem. Vårdbidraget i sig innebär 
inte att du har laglig rätt att vara tjänstledig. Så även detta beror på 
arbetsgivarens goda vilja och egna regler för detta, men återigen 
ska arbetsgivaren underlätta detta. De flesta är välvilligt inställda, 
men ibland kommer det tider när arbetsgivaren har stor press på 
lönsamhet, så visst är det en osäkerhet. Dessa föräldrar skulle 
behöva en extra trygghet, inte tvärt om. Vårdbidraget borde ge 
samma rätt till tjänstledighet som föräldrapenning medför.

3Karriär och barn med funktionsnedsättning är 
för många en motsats. Hur kan jag använda min 

livserfarenhet för att kliva upp på karriärstegen?
I vår undersökning ”Kids och karriär” frågade vi våra medlemmar 
om föräldraledigheten hade utvecklat dem positivt på jobbet. De 
svarade ja, de hade kompetensutvecklats, blivit mer stresståliga 
och effektiva, bättre på att prioritera och delegera, samt visa 
empati. Troligen gäller det i extra hög grad dessa föräldrar. Prata 
med din chef och lyft fram dina ”nya” erfarenheter som ditt barn har 

medfört, som till exempel arbetsledning av assistenter och 
hantering av krissituationer. 

4Hur kan jag förklara för min chef hur jag  
vill ha det och få som jag vill?

Jag tycker att du ska be att få ett samtal med din chef och gå 
igenom möjligheterna att jobba hemifrån, ha telefonmöten, eller 

andra arbetstider. De flesta arbetsgivare 
vill ha en anställd som mår bra, då funkar 
jobbet också, och båda parter tjänar på 
det. Om det inte fungerar, och du inte mår 
bra, ska du se dig om och byta jobb om 
du kan. Ingen mår bra av att stanna på ett 
jobb och se sig som besvärlig. Men säg 
inte upp dig innan du har något nytt. Glöm 
inte att lyfta fram dina ”nya” erfarenheter i 

din cv och på intervjun. Och om du kan, fråga redan vid intervjutill-
fället hur arbetsgivaren ser på kombinationen av barn/jobb.

5Kan jag vara öppen med min hemmasituation? 
Vågar någon anställa mig då?

Här skulle man behöva ge individuella råd i respektive fall och 
väga in en rad förutsättningar. Vi får ofta frågan om man vid en 
anställningsintervju ska vara ärlig och öppen med att man väntar 
barn/hoppas på att få barn inom kort. Då brukar vårt svar bli 
ungefär att ”Ärlighet varar för det mesta längst och ofta är båda 
parter betjänta av att ha förutsättningarna klara för sig.” Man 
kanske själv inte vill vara anställd hos en arbetsgivare som inte är 
positivt inställd? Man ska dock vara medveten om att man inte har 
någon skyldighet att ”öppna sig helt” inför en arbetsgivare. 
Situationen kan ju vara sådan att man är helt beroende av att få/be-
hålla jobbet eller att det är fråga om ens absoluta drömjobb, som 
man vill ha även om det skulle visa sig att arbetsgivaren inte har 
önskad inställning till föräldraskapet.

Helene Sjöman,  
expert på Sveriges Ingenjörer.

5 FRÅGOR OM din eGen KARRiÄR
Hur kan jag jobba på samma villkor som alla andra och vilka rättigheter 
har jag att vara borta från jobbet? Vi frågade Helene Sjöman, jämställdhets-
expert och biträdande förbundsjurist på Sveriges ingenjörer.

”Har jag rätt att vara ledig 
för läkarbesök om jag har 

vårdbidrag?”

IllusTraTIon: Johan hesselsTrand
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Daglig  
verksamhet
drömmar om delaktighet

Föräldrakraft besöker dagliga verksam
heter som har lyckats skapa verklig  
delaktighet för deltagarna. Vi tittar även  
in på det sociala företaget Kultur Kaféet. 
Välkommen till tre verksamheter som  
förverkligar drömmar.
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Tema Arbete

Konstbruket är beläget i 
Ekeby Bruk två kilometer 
från Uppsala centrum. 

Bruket, som tidigare var en keramik- 
och tegelindustri, inhyser idag både 
företag och föreningar, bland annat 
Studiefrämjandet, där Konstbruket 
utgör en av verksamheterna.

Ingrid Pihl är handledare och en 
av initiativtagarna till Konstbruket, 
som på flera sätt är en ganska 
ovanlig daglig verksamhet. 

– Från början ville vi starta en 
konstskola, och vi undersökte 
därför vilka möjligheter som fanns. 
Vi började som ett EU-projekt med 
arbetsmarknadsinriktning, men i 
och med att Uppsala kommun 
införde möjligheten för andra än 
kommunen att starta daglig 
verk samhet kunde vi satsa på det. 
Det är nog ganska ovanligt att 
studieförbund har dagliga verksam-
heter, jag känner bara till ytterliga-
re en. 

Det finns 15 platser på Konst-
bruket och de flesta som arbetar 

Musik, drama, bildkonst och skrivande. Konstbruket i Uppsala är 
en daglig verksamhet där intresset för skapande är den gemensam-
ma nämnaren. De unga konstnärerna har dessutom möjlighet att 
ställa ut sina verk och få dem sålda.

här är under 30, med olika neuro-
psykiatriska funktionsnedsättning-
ar. Musik, drama, bildkonst och 
skrivande är de huvudsakliga 
områdena. Många av handledarna 
är även kursledare på Studie främ-
jandet, så det finns en bred 
kompetens i huset. Resultatet blir 
egenproducerade utställningar och 
konserter. 

Den här sommaren har Konst-
bruket haft en samlingsutställning 
på Kultur Kaféet inne i Uppsalas 
stadskärna. Och vid vårt besök är 
man redo att påbörja förberedelser-
na inför en ny utställning som har 
premiär på kulturnatten i Uppsala i 
september. Konstnärerna vet ännu 
inte vilket tema det blir. I samband 

Konstnärsdrömmar  
som blir verklighet

med detta evenemang ska de också 
framföra fyra låtar på scenen vid 
Dragarbrunnstorg, för första gången 
utanför Konstbrukets väggar.

En av de unga konstnärerna heter 
Maria Nordström, och tidigare i vår 
hade hon en egen utställning på 
kaféet med fåglar målade i tusch. 
Hon sålde alla tavlor utom två, 
förutom de som hon inte ville bli av 
med. Fåglar är ett special intresse 
och hon kan nästan alla på latin.

Till sommarutställningen målade 
hon gråtrutar. 

– Fåglar är symboliska för mig. 
Till exempel sädesärlan, motacílla 
alba, som är en symbol för min 
farmor. En kort tid innan hon dog sa 
hon att hon ville bli en sådan. 

Maria började teckna på rasterna 
i skolan, och hon berättar att både 
hon och andra ganska snart såg att 
hon hade talang.

– Det roligaste är tuschmåleri och 
mangateckningar. 

Peter Evertsson ställer också ut. 
Han säger att hans tavla handlar om 
känslor. 

– Det är fascinerande med gester 
och kroppspråk. Det roligaste jag vet 
är att teckna ansiktsuttryck med 
olika känslor. 

Förutom tecknandet spelar han 
även gitarr, helt på improvisation, 
och drömmer om att gå på musik-
skola så småningom. Men först 
behöver han läsa matte på lärvux, 
och han skickade nyligen in en 
ansökan dit.

Peter ska också ha en egen 
utställning i höst och Ingrid går 
igenom med honom vad det 
kommer innebära.

Det roligaste jag vet är att 
teckna ansiktsuttryck med 
olika känslor. 

Erik Lindgren 
jobbar med sin 

skulptur.

Johan Andersson  
och Olov Grängsjö.

Maria Nordström 
på Konstbruket.
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Så här jobbar KonStbruKet
1. Behandla arbetstagarna med respekt.

2. Ta synpunkter på allvar genast då de dyker upp.

3. Involvera alla i planeringen. 

4.  Ha regelbundna stormöten.

5.  Arbeta med individuella handlingsplaner.

6. Sträva efter ett kamratligt och vuxet förhållningssätt.

7. Alla tillåts vara den man är.

8. Finn individuella lösningar beroende på livssituation och ork.

9. Tillvarata kunskaper och specialintressen.

10. Bli synliggjord genom utställningar och fram trädanden.

11. Ha tydliga ramar för rutiner.

12. Skapa arbetsgrupper för till exempel köksansvar.

Källa: Ingrid Pihl och Kia Unné på Konstbruket

– Du får göra inbjudningar, prislista, ha vernissage 
och ta emot besökare. Och så ska vi annonsera i 
tidningen. 

Idag är det onsdag och då står skulptur på programmet 
här på Konstbruket. Konstnärerna ska prova att göra en 
gestalt med hjälp av ståltråd, tidningspapper och gips i 
små remsor. Att börja göra formen med ståltråd ger en 
smalare form där det är lättare att få fram detaljer.

Kalle Svensson och Erik Lindgren jobbar fortfarande 
med sina skulp turer, de andra har gått över till fritt 
arbete. Erik berättar att han ännu inte vet hur den 
kommer att se ut. 

Vad den kommer att uttrycka vill han inte gå in på. 
Betraktaren får tolka istället. 

En stund senare säger han att eftersom gestalten fick 
en annorlunda form, ”som inte är naturalistisk”, så 
kanske han ska ge den mänsklig hudton som kontrast, 
men lämnar ett ”vi får se…” hängande i luften.

Olov Grängsjö sitter i ett rum intill och tecknar 
spelfigurer. Han har också haft en egen utställning på 
detta tema.

– Det gick ganska bra, jag ville se om det jag gör kan 
uppskattas av andra. Jag är här för att kunna lära mig 
olika tekniker, min dröm är att jobba på ett spelföretag 
och komma med idéer till nya spel.

Intill Olov sitter Johan Andersson, som nyss börjat på 
Konstbruket. Han berättar att han använder sig av sina 
drömmar i sitt skapande. 

– Det som är spännande med drömmar är att jag kan 
se vad som händer, men inte var det äger rum och när. 

Just nu håller Johan på med en dröm om en kyrka 
som blir anfallen av några figurer, men det finns en stor 
vägg framför, med en dörr som är låst.

Det vilar en fridfull stämning i lokalerna. Några är 
lediga eller sjuka idag, så det är en något decimerad 
skara på plats. Ingrid går runt bland konstnärerna. De 
flesta är djupt koncentrerade och inne i sina skapande-
processer. l

TexT & foTo: Anna Pella
info@faktapress.se

Handleds av  
yrkeskonstnärer
n Konstbrukets dagliga verksamhet 
drivs av Studiefrämjandet i Uppsala och 
erbjuder drama, rörelse, musik, bildkonst, 
skulptur och skrivande. Handledarna är 
yrkesutövande konstnärer och musiker. 
Verksamheten är utåtriktad med utställ-
ningar och konserter. Läs mer på 
konstbruket.se

Peter Evertsson, Ingrid 
Pihl, handledare och 
Maria Nordström på 
utställningen.

cedergruppen 0906.indd   4 2009-11-11   09.32

Det är vårt mål. Tillsammans med dig tar vi reda på vilket 
jobb som skulle passa dig. Vi hjälper dig dit genom handledd 
arbetspraktik, stöd att läsa upp betyg och annat du behöver 
lära dig för att klara arbetslivet. Vi fi nns på Södermalm och 
Kungsholmen i Stockholm.
www.cedergruppen.se

Nytt original till FK 1205 med måtten 86x60

cedergruppen 1205.indd   4 2012-09-13   09:20
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Ett stenkast från Fyrisån, 
inne i Walmstedska gården, 
ligger Kultur Kaféet, där 
Konstbruket har sina 
utställningar. Kaféet drivs 
av ett socialt företag som 
startades för elva år sedan 
av Turid Apelgårdh och 
Shyamali Chakraborty.

Företaget bemannar olika 
verksamheter runt om i staden 
och har idag 26 medarbetare, 
de flesta med egna erfarenheter 
av psykiska eller fysiska 

funktionsned-
sättningar. De 
tillverkar 
kläder och 
ekologisk 
mat, men 
arbetar också 
aktivt med att 
skapa nya 

arbeten runt om i kommunen, allt 
genom den icke vinst drivande 
ekonomiska föreningen.

Företaget anställer personer 
som vill komma tillbaka till 
arbetsmarknaden, men också 
personer som aldrig kommit in. 
På sikt vill Turid Apelgårdh att 
äldre och nyanlända också ska 
kunna erbjudas jobb. 

Planer finns också på att 
starta fler sociala företag runt 
om i länet. Förutsatt att det 
fungerar ekonomiskt.

– Oron för ekonomin finns där 
ständigt. Men det ska funka. 
Ibland känns det som att vi är 
rena motståndsrörelsen.

Under den här dagen får Turid 
fem samtal från arbetsförmed-
lingen om människor som vill 
börja jobba hos dem. 

– Handläggarna på arbetsför-
medlingen har idag fått ett 
utvidgat ansvar att hjälpa 
personer som står långt från 
arbetsmarknaden att få ett 
arbete, men har svårt att fullfölja 
det på grund av tidsbrist. 

– Samtal med en coach kan 
inte heller lösa grundproblemet, 
att personen inte kan jobba i ett 
effektivitetsjagande och 
stressigt näringsliv.

– Det primära för oss är att 
bygga verksamheter som 
behövs. Det ska funka även om 
man inte är stresstålig. Det 
kanske krävs fyra personer 
istället för en, som här på kaféet. 
Men varje arbetsuppgift som 
kan skapa ett nytt arbetstillfälle 
är bra. Vi är motsatsen till 
effektivitet.

Å andra sidan kan Turid också 
bekymra sig över att många 
människor blir kvar i dagliga 
verksamheter för att det inte 
finns incitament för dem att 
komma ut på arbetsmarknaden. 

– De får bidrag och varför ska 
de då anstränga sig med alla 
krav som finns? 

– Vi vill att när man går hem 
för dagen ska man känna att 
man kunnat ta sitt ansvar, vår 
vision är att alla som arbetar här 
ska uppleva sig som ansvarsta-
gande världsmedborgare. Ett 

lönearbete förstärker denna 
känsla.

Turid efterlyser också fler 
verksamheter som utgår ifrån 
intresse istället för diagnos. 

– Systemet är uppbyggt på 
att man driver en verksamhet 
med en definierad målgrupp 

utifrån vilken funktionsnedsätt-
ning man har. Men om jag får en 
demenssjukdom när jag blir 
äldre vill jag inte buntas ihop 
med andra som har demens, 
utan jag vill fortsätta vara här, 
där mina intressen finns, säger 
Turid Apelgårdh. ●

TEMA Arbete

DAGLIG VERKSAMHET OCH 
SOCIALT FÖRETAG I SAMMA LOKALER

SÄLJER KLÄDER UNDER EGET MÄRKE
■ Det sociala företaget Ting och kaka har funnits i elva år och är 
ett socialt företag där de anställda har erfarenhet av arbetshin-
der, fysiska eller psykiska. I dag finns en butik på Bäverns gränd i 
Uppsala där kläder och accessoarer säljs under eget märke, som 
tillverkas i olika ateljéer i staden. Företaget erbjuder också 
bemanning av kaféer och kyrkor i Uppsala, och utvecklar 
verksamheten vartefter behov uppstår.

Turid Apelgårdh

Solbacken omsorg Solbacken omsorg 
-Gedigen & lång omsorgserfarenhet
Vår utgångspunkt är LSS och dess bärande 
principer:
• Självbestämmande och inflytande
• Tillgänglighet
• Delaktighet
• Kontinuitet och helhetssyn Välkomna!

www.solbackenomsorg.se         Telefon: 0371-500 43

Vi erbjuder boende & daglig verksamhet Vi syns  
och tänker nytt!

www.aos.uppsala.se
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Bräcke Diakoni Daglig verksamhet? Nytt jobb? Oavsett vad du vill fylla din dag med  
så kommer vi att ge dig det stöd du behöver. Men vi kommer också  
att utmana dig. Vågar du tänka nytt tillsammans med oss?  
www.brackediakoni.se

orkiDén Orkidén har många arbetsplatser med olika inriktning, där du får 
möjlighet att utveckla dina styrkor och förmångor utifrån dina  
förutsättningar. Ingen kan allt men alla kan något.  
www.carema.se     

ceDergruppen Stöd för dig med Asperger att nå ett långsiktigt fungerande arbetsliv. Vi startar i din situation nu och handleder dig i 
ditt arbete att utveckla självkännedom, erfarenheter och yrkeskompetens. www.cedergruppen.se

Daglig verksamhet 
uppsala

Uppsala Vård & bildning. Vårt mål är att bidra till en utvecklande och meningsfull vardag. Engagemang, trygghet och 
utveckling – det gör skillnad. www.dagligverksamhet.uppsala.se

enigma omsorg Har du autism eller Aspergers syndrom, då har vi kanske arbetsplatsen 
för dig. Genom ett flertal verksamheter har vi stor möjlighet att hjälpa 
dig hitta rätt. Läs mer på www.enigmaomsorg.se

FrösunDa Vi erbjuder ett brett utbud av dagliga verksamheter med olika 
specialitet och inriktning; allt från modern arbetsträning, kultur-  
och konst till aktiviteter och friskvård. Vilken inriktning passar dig?  
www.frosunda.se  

misa Misa erbjuder arbetsinriktad DV/sysselsättning enligt LSS/SoL. Alla 
som vill kan delta i arbetslivet med rätt utformat stöd. Av alla vi stöttar 
får ca 10 % anställning på den öppna arbetsmarknaden. www.misa.se

solBacken  
omsorg

Solbacken Omsorg erbjuder boende och daglig verksamhet för vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar och 
autismspektrum- tillstånd. Vår utgångspunkt är LSS och dess bärande principer. www.solbackenomsorg.se

solhagagruppen Solhagagruppens målsättning är att ta reda på vilka dina intressen, 
dina drömmar och dina styrkor är, för ett gott liv – hela livet. Det är 
Solhagagruppens engagemang handlingskraft och ansvar.  
www.solhagagruppen.se

Ett gott liv - hela livet

utvecklings-
peDagogik

Arbetsinriktad dv med friskvårdsprofil. Vi arbetar med matleveranser, 
matlagning, caféverksamhet, trädgård, gräsklippning m.m. Man kan 
göra praktik på en vanlig arbetsplats. Hos oss kan man träna simning, 
styrketräning m.m. www.utvecklingspedagogik.se

Ågrenska Ågrenska bedriver daglig verksamhet där arbetsuppgifter anpassas till 
den enskildes förutsättningar, möjligheter och behov. Alla ska känna att 
de bidrar till att Ågrenska som helhet fungerar.  
www.agrenska.se       

Attendo / Nimbus Resurscenter, 
Attendo Rågsved Daglig 
Verksamhet (även Stureby, 
Tallbacken, Skarpnäck och Årsta), 
Björknäs daglig verksamhet, 
Nacka, Conexi, DraóThea – Aros 
Kulturcenter, Västerås, Eken 
daglig verksamhet, EKO daglig 
verksamhet, Nacka, Fogdaröd, 
Eslöv, Franstorps Verkstäder i 
Sundbyberg, Föreningen 
Helgestahemmet, Mölnbo, 

Företagsslussen daglig  
verk samhet, Nacka, Haganäs 
dagliga verksamhet, Järna, Höje 
Hund och Park AB, Lund, ILSA 
Österåkers kommun, Åkersberga, 
JAG Center, Stockholm och Mora, 
Karriär-Kraft, Konstskolan Linnea, 
Kärrtorp och Knarrnäs daglig 
verksamhet, Nacka, Livsandas 
Hus, Västra Frölunda, 
Mariagårdens medarbetar-
förening, Umeå, Odins Dagliga 

verksamhet, Uppsala, Paletten 
daglig verksamhet, Nacka, 
Primacura Media, Daglig 
Verksamhet i Borås, 
Resursteamet, Stockholm, 
Rinkeby-Kista Dagliga 
Verksamheter, Stockholm, 
Sequitur, Vällingby, SHS, 
Omsorger AB, Borås, Sickla 
dagliga verksamhet, Attendo LSS, 
Nacka, Solhaga by, Lödöse, 
Solängens Karriär och 

Arbetscentrum, Simrishamn, 
Bergshyddan, Taberg, Stöd & 
Resurs Unga Vuxna, Syrsagården, 
Edsbruk, Västerviks Kommun, 
Teckentullens dagliga verksamhet, 
Stockholm, Tobiasgården, 
Kungälv och Törngårdens 
autismcenter.

läs mer på foraldrakraft.se,  
klicka på ”Daglig verksamhet”

Daglig verksamhet runt om i sverige

DENNA SIDA ÄR INFORMATION FRÅN ANNONSÖRER I DETTA NUMMMER 

Fler Dagliga verksamheter: 
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Ante och Ante 
sänder radio 
för Grunden 
Media.

Bettan och Robban 
repar inför finalen i 
Musikschlaget i 
Sundsvall den 17 
november.

Mark är serietecknare och hans huvudperson 
kallas för ”fången”. Serien har dramatiserats 

både på scen och som film.
– Jag drömde om en fånge och skrev sedan 

en serie om honom, säger Mark.

Tema Arbete

”Här görs ingen skillnad på personer med lön eller pension, i alla 
projekt och produktioner samarbetar vi”, berättar ledaren för 
Grunden Medias dagliga verksamhet i Göteborg.

Efter en halvtimmes färd 
med spårvagn från 
Göteborgs centrum mot 

Majorna, hoppar jag av vid 
Masthugget och sneddar över 
gatan ner mot Grunden Medias nya 
lokaler som är inrymda i ett 
femvåningshus. Stadsdelen 
karaktäriseras av branta bergsmas-
siv och precis invid entrén tornar 
en stenvägg. Den är så hög att man 
nästan får svindel vid första 
anblicken. Det sipprar lite vatten 
längs med den steniga ytan och 
asfalten luktar olja och bensin. En 
Harley Davidson står parkerad 
längst in i gränden. Hela den 
teatraliska fonden förstärks av de 
svarta garagedörrarna som 
gnisslande öppnas in till lagerhis-
sen. Jag åker upp. 

Brun golvpapp är vad jag möts av 
när jag kliver ur hissen. 
Förbommade fönster. Lokalen är 
en enda stor byggarbetsplats och 
tre killar i blåa snickarbyxor spikar 
upp masonitskivor på en vägg. 
Strålkastarlampan bländar en 
aning. Har jag verkligen kommit 

rätt? Men så 
kommer en av 
snickarkillarna 
fram och lotsar 
mig till Peter 
Mattsson, verk-
samhetschef och 
en av grundarna 
till Grunden 
Media. 

– Vi håller på att renovera 
lokalen som du just passerade och 
det ska så småningom bli caféverk-
samhet där. Vårt mål är att i 
framtiden hyra en lokal i gatuplan 
där vi kan starta ett café för 
allmänheten. Den grupp som idag 
skall driva vårt café får träna sig i 
att jobba här uppe för att driva det 
allmänna caféet i framtiden. 

Grunden Media är en daglig 
verksamhet enligt LSS och startade 
år 1997 som ett projekt genom 
Allmänna Arvsfonden. 
Verksamheten, som ligger på 
våning tre, drivs nu som ett 
brukarstyrt socialt företag, tidigare 
benämnt som arbetskooperativ. 
Varje vecka har man informations-
möte där samtliga deltagare är med 

och planerar för de kommande 
dagarna. Då kläcks nya idéer och 
man följer upp vad som hänt. 
Särskilda styrgrupper jobbar sedan 
vidare med respektive tema. 

– Oavsett vilket område man 
jobbar inom – radiosändning, 
teater, rockvideoproduktion, foto, 
kostymering eller annat – är alla 
påverkade av det gemensamma 
temat, säger Peter.

Bettan Stenrosen sträcker fram 
handen och hälsar glatt. Hon 
arbetar med musikproduktion och 
sjunger i ett band. Den 17 novem-
ber deltar hon och keyboardisten 
Robert Borgvall i finalen av 
Musikschlaget i Sundsvall. Inne i 
den toppmoderna studion ger hon 
ett smakprov på sin Phantom of the 
Opera-röst. – Här kommer jag att 
stanna tills jag får pensionärsrull-
stol, utbrister hon med ett leende. 

Den uppstoppade räven på 
pianot stirrar tomt mot den sirliga 
rokokosoffan klädd i rött sammets-
tyg. Från taket hänger galgar med 
alla möjliga scenkostymeringar – 
riddare, sotare, ballerina, prinses-
sa – det är bara att välja och vraka. 
Tunga tygdraperier i gult ramar in 
”budoiren”, en avskild plats dit 
man kan gå om man vill ta det 
lugnt och vara ifred ett tag. 

– Det är faktiskt ingen som har 
något problem med att det pågår så 
många olika verksamheter här. 
Arbetstakten anpassas så oavsett 
vilken diagnos man har kan man 
delta i de flesta arbetsgrupperna. 
Var och en arbetar med de uppgif-
ter som personen klarar av. Alla 
bidrar med sina erfarenheter, 

Med strålkastaren 
på Grunden Media

Peter Mattsson
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GRUNDEN MEDIA
■ Är en daglig verksamhet enligt LSS och 
startade 1997.
■ 50 personer arbetar idag på Grunden 
Media, 20–40 timmar i veckan, 11 månader om 
året. Åtta personer är anställda med lön i stället 
för pension.
■ Samarbetar med filmare, reportrar, 
designers, tekniker inom mediayrken.
■ Sänder informationen till medlemmarna via 
tv, tidning, radio och hemsida.
■ Satsar på reflektion, diskussion och trivsel.
■ Har fått flera fina priser och utmärkelser. Har 
fått ”Guldklappan” – ett filmpris. Har även fått 
pris av Göteborgs Stad för tillgänglighet. Det 
senaste är ett pris från Centrum för lättläst; 
”Lätta Priset för svenska mästare i begriplig-
het”.
■ Läs mer på www.grundenmedia.se

kunskaper och intresse. En del av 
oss behöver stöd för att klara av 
vissa moment i arbetet. Därför 
finns coacher som kan utbilda och 
stötta. Ibland finns inte kunskapen 
vi behöver hos oss och då kan vi få 
den genom samarbete med andra. 
Vi har ett stort nätverk som täcker 
in professionella film- och medie-
skapare, berättar Peter.

I ögonvrån ser jag något grått och 
ludet. Det är seriefiguren ”Fången” 
som Mark Singleton tecknar. 
Fången har blivit så populär bland 
läsarna att den blivit både pjäs och 
film. Det Mark nu håller upp är en 
grå handdocka med spretig lugg.

– Jag kunde inte alls rita förut 

Man får vara precis som man 
är här, LEDSEN ELLER GLAD DET 
S PELAR INGEN ROLL, ALLA KÄNNER 
VARANDRA så väl och tar hand 
om varandra!

FRAMGÅNGSFAKTORER 
GRUNDEN MEDIA
■ Arbetar i en takt som passar medarbetarna. 
■ Alla är delaktiga.
■ Gör ingen skillnad på per soner med 
pension eller lön. Alla samarbetar med 
varandra.
■ Har coacher som kan utbilda och stötta när 
så behövs för att klara av vissa moment i 
arbetet, speciellt om det är första gången.
■ Jobbar med teman så att alla arbetsgrupper 
har en gemensam nämnare.
■ Gör allting ”på riktigt”, äkta och meningsfullt. 
■ Fokuserar på orättvisor och gestaltar 
det på olika vis.

För mer info kontakta:

Pierre Selim
Carola Wistrand
Tfn: 08-768 20 00

www.enigmaomsorg.se

www.enigmaeducation.se

Söker du 
arbetsträning/daglig 

verksamhet enligt 9 § 10 
LSS?

Välkommen till våra 
verksamheter 

EPA, Smedjan, Bruket och 
Hyttan

 

men plötsligt började jag drömma 
om den här figuren och tecknade 
ner den i seriestrippar för att 
dämpa min ångest. Sedan dess har 
jag bara fortsatt att rita. 

Peter nickar instämmande.
– Vi vet att det ibland tar lång tid 

att hitta sitt självförtroende men 
det växer när man får möjlighet att 
lyckas. Att man betyder något och 
att man kan klara av saker är 
viktigt.

Bettan inflikar: – Man får vara 
precis som man är här, ledsen eller 
glad det spelar ingen roll, alla 
känner varandra så väl och tar 
hand om varandra!

Förutom ”Fången” har Grunden 
Media producerat ”Klick”, en film 
som tar upp sexualitet och funk-
tionsnedsättning och ”Dubbelt 
Utsatt” om våld mot kvinnor med 
funktionsnedsättning. 

– Det känns viktigt för oss att 
medlemmarna själva kan produce-
ra och distribuera den. Allt från lite 
mindre projekt som att skriva en 
bok, göra en film, tidning eller 

radio till större utställningar eller 
filmer, säger Peter.

Grunden Media har fått flera 
fina priser och utmärkelser och 
många kommuner runt om i landet 
har anammat idén; en trivsam 
arbetsmiljö där det finns tid att 
samtala, reflektera och bara vara. 
Närmast på agendan står 
Rockabilly-temat med uppträdan-
den, rockvideos och kostymering. 
Sedan ska ju caféet bli klart också. 
Invigning beräknas till januari. 

Efter att ha upplevt den nyskapan-
de, dramaturgiska och kreativa 
atmosfären uppe på Stigbergsliden 
14, känns det, på vägen ut, helt 
naturligt att passera byggkaoset 
och industrihissen för att sedan 
återse den lite schaktliknande 
entrémiljön igen. Som är inspire-
rande på något vis. Och cool. Precis 
som Grunden Media. ●

TEXT & FOTO: Stina Johansson
stina.johansson@faktapress.se
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Genom åren har Jenny främst lärt sig en 
sak; att inte bry sig om vad andra tycker 
utan lyssna till sin egen inre röst. Hon vill 
inte påstå att det är lätt och hon blir 
fortfarande rädd och ängslig ibland när 
hon ska säga sin mening. Men att vara 
alla till lags är en omöjlighet, det inser 
hon nu efter att allt för ofta ha slagit knut 
på sig själv. 

– Jag är den jag är och jag duger som 
jag är. Mina föräldrar har alltid låtit mig 
göra det jag vill och har aldrig pushat mig 
till att vara någon annan. 

Det glittrar till i Jennys ögon och hon 
utstrålar styrka och optimism. Så har det 
inte alltid varit. Att ha en sällsynt 
diagnos och ständigt vara den som 
hamnar mellan stolarna kräver mycket 
energi och omstarter, det framgår tydligt 
av Jennys berättelse. 

Periodvis har det nästan fått henne att 
tappa orken. Som när hon pluggade 
sociologi på universitetet men inte fick 
någon hjälp med studierna, eller på en 

praktikplats där handledaren inte hade 
kunskap om hennes funktionsnedsätt
ning. 

Jenny är en av cirka 50 svenskar med 
den sällsynta diagnosen Möbius syndrom 
vilket för hennes del bland annat innebär 
ansiktsförlamning och autistiska drag. 
Ofta har hon mötts av för höga krav från 
omgivningen och för lite stöd från 
samhället. 

Eftersom hon klarar väldigt mycket på 
vissa områden och lite mindre på andra, 
orsakar det missförstånd. Särskilt i 
arbetslivet. Jenny behöver struktur och 
kontinuitet men konsekvensen av 
villkoren på dagens arbetsmarknad är att 
Jenny måste hoppa runt på olika arbets
platser med bara ett par månader på 
varje företag, därefter ska en ny person 
in på hennes plats. Hon får aldrig riktigt 
möjlighet att visa sin verkliga kompetens. 

Jennys pappa Dan Wikström är ord
förande i Möbiusföreningen och undrar 
oroligt vad som skulle hända om inte han 
och hans fru fanns där och stöttade.

– Jenny behöver vårt odelade stöd 
genom hela livet, det är inget som hon 
kommer att växa ifrån, man är den eviga 
föräldern. 

– Vi har aldrig fått den hjälp vi 
behöver, många gånger för att myndighe
ter och sjukvård inte har någon kunskap 
om diagnosen. 

– Nu försöker vi gå en annan väg och 
utreda om Jennys autistiska drag kan 
klassas som Asperger eller ADD. Hur kon
stigt det än låter skulle Jenny då ha rätt 
till mycket mer stöd, säger Dan 
Wikström. 

Med undantag från två års studier på 
folkhögskola med internat, har Jenny 
alltid bott hemma hos sina föräldrar i 
Hässelby Villastad. Jenny tycker att det 
nu börjar bli dags att hitta något eget, 
samtidigt som hon trivs med de stora 
ytorna som ett radhus rymmer. 

– Det är skönt att kunna bre ut sig när 
man ska måla eller pyssla. Jag vill inte 
heller vara borta från Leo, vår hund. Om 
jag får drömma fritt skulle jag bo i en 
etagelägenhet i närheten av mina 
föräldrar.

Jenny har arbetstränat på MaxHelp AB i 
Veddesta utanför Stockholm sedan maj 
2012. Det är en mötesplats för långtidsar
betslösa och långtidssjukskrivna där hon 
ansvarar för en second handbutik. 
Arbetsuppgifterna består av att packa 
upp och sortera varor, ta emot kunder, ta 
betalt och hålla ordning i lokalen. 

– Jag älskar att ha monotona arbets
uppgifter. Och att måla. Jag kan sitta en 
hel dag med en enda sak, att rita rutor till 
exempel. Motivlackering av bilar vore ett 
perfekt jobb för mig. 

NästaN
   meN iNte helt
  Del 3 av 3

”Det gäller att sätta ner foten och stå upp för sig själv!” Bakom dessa 
ord står Jenny Wikström, 25 år, en viljestark och glad Hässelbybo. Vi 
träffas en dag i augusti på hennes arbetsplats MaxHelp i Veddesta. 

Jenny har hittat  
jobbet hon trivs med

G Numera är jag med
veten om mina styrkor 
och svagheter och jag 
vill försöka dra nytta av 
min funktionsnedsättning 
i det jag gör. 
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– Tidigare har jag bara tänkt 
vad jag ”borde” syssla med 
men nu tänker jag istället på 
vad jag tycker är roligt och vad 
som passar mig, säger Jenny 
Wikström. 
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NästaN
   meN iNte helt
  Del 3 av 3

jennys Tips Till andra: 
n Hitta trygghet i dig själv.
n Var tydlig med vad du vill.
n  Om du känner att något är tråkigt 

på jobbet så säg till.
n Lyssna inte så mycket på vad 
andra säger.
n Acceptera inte ett nej utan 
kämpa vidare.

FakTa Möbius syndroM:
n Möbius syndrom är en sällsynt 
diagnos, i Sverige känner man idag 
till cirka 50 personer med syndro-
met.

Orsaken till syndromet är okänd. 
Det är i allmänhet inte ärftligt.

Symtomen och deras svårighets-
grad varierar mycket. Möbius 
syndrom kännetecknas främst av 
att ögats utåtförande muskel och 
vissa ansiktsmuskler är försvagade 
eller förlamade. Autism förekommer 
också.

De flesta personer med Möbius 
syndrom har en normal intellektuell 
utveckling, men en del har en 
utvecklingsstörning. 

Svenska möbiusföreningen
mobius.sallsyntadiagnoser.nu

Möbiusföreningen i USA
www.moebiussyndrome.com

– Numera är jag medveten om mina 
styrkor och svagheter och jag vill försöka 
dra nytta av min funktionsnedsättning i 
det jag gör. Att sortera kläder är exempel-
vis en passande arbetsuppgift. Jag gillar 
att prata, är social men tycker även om 
att vara ensam. Jag har inte så stort 
behov av vänner. 

Jenny tycker att många under hennes 
uppväxt fokuserade lite för mycket på att 
hon skulle umgås med kompisar. 

– Jag ville ju vara själv, jag mådde inte 
alls dåligt av ensamhe-
ten. Den allmänna 
normen är att man ska 
ha vänner och är det 
någon som vill vara 
själv tror omgivningen 
att den personen 
känner sig utstött. Men 
vad fan, jag bryr mig ju 
inte! Låt mig leva som 
jag själv vill.

Hon häller upp mer 
te i de blommiga 
kopparna.

– Här sätter man människan i cen-
trum, jag älskar att vara här, säger Jenny 
och ler stort. 

Det knackar på dörren och Alice 
Bilfeldt, ordförande och grundare av 
företaget, kommer in i fikarummet. Hon 
är själv deltagare på grund av sin 
whip lashskada som hon länge gått 
sjukskriven för. 

– Vi är alla handledare till varandra, 
syftet med verksamheten är inte att tjäna 
pengar på deltagarnas arbetskraft utan 
syftet är att hjälpa dem att så småningom 
komma ut i arbete. Det är viktigt att man 

känner sig trygg i sina arbetsuppgifter 
och att det får ta tid. Alla får göra det de 
klarar av och på sitt sätt. Vill man arbeta 
ensam är det helt ok. Överskottet går till 
hjälpbehövande runt om i världen. 

Jenny reser sig upp.
– Kom ska jag visa!
Trots att arbetsdagen börjar lida mot 

sitt slut går Jenny med kvicka steg mot 
butikslokalerna som bara ligger några 
meter bort. Uppe till vänster hänger 
smycken prydligt ordnade på krokar. Till 

höger finns flera 
hyllmetrar med 
barnkläder, mockasi-
ner, sockor och strump-
byxor. Rakt fram en 
klädställning fylld med 
mönstrade klänningar. 
Golvet i butiken syns 
knappt under alla 
kläder, kartonger och 
hyllor. Men även om det 
är mycket varor på liten 
yta går ordningen inte 
att ta miste på. 

Jenny dyker entusiastiskt ner på knä 
för att dra fram några förpackningar 
strumpor och i nästa sekund står hon 
uppflugen på en pall och håller fram en 
klänning i gammelrosa. Hennes örhäng-
en slänger hit och dit av de hastiga 
rörelserna. Någon ängslan eller tvekan 
går det inte att se röken av. 

– Jag är så glad att jobba här, jag vågar 
äntligen säga hur jag vill ha det och det 
respekteras av de andra. l

text & foto: Stina Johansson
stiNa.johaNssoN@faktapress.se

jeNNy Wikström

Ålder: 25 år.

Bor: Hässelby Villastad utanför 
Stockholm.

Aktuell: Har deltagit i projektet 
”Nästan men inte helt” som syftar 
till att uppmärksamma och förbätt-
ra situationen för personer som 
finns i ”gråzonen”, det vill säga när 
man är nästan självständig, men 
inte helt. 

Favoritbok: Identitet X av Francine 
Pascal. Det är en fantasybok och 
huvudrollsinnehavaren är född 
utan förmåga att känna rädsla, 
vilket Jenny tycker är intressant att 
läsa om, hur olika situationer i livet 
blir då. Hon säger att det är en 
lockande tanke att vara utan rädsla 
men att rädslan också fyller en 
funktion i att skydda en och att man 
annars kan göra saker man sedan 
ångrar.

Fritidsintressen: fotboll, läsa, måla, 
spela dataspel, dansa.

– Man är den eviga föräldern, 
säger Dan Wikström, Jennys 
pappa och ordförande för 
Möbiusföreningen i Sverige.

– Alla får arbeta i sin egen takt och på 
sitt eget sätt, man måste ha tålamod 
och vänta tills man ser resurserna, 
säger Alice Bilfeldt.
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Hur gick er speed-dating förra 
hösten?

– Vi samlade arbetsgivare, 
arbetsförmedlare och unga vuxna med 
funktionsnedsättningar. Ungefär 50 
personer deltog. 

– Syftet är att skapa bättre förutsätt-
ningar genom att de olika målgrupperna 
har bättre förståelse av varandras 
perspektiv. Man får tillfälle att ställa 
frågorna man inte gör i ”ett skarpt” läge 
när det gäller ens riktiga situation.

– Mötet inleddes med tre inspirations-
föredrag. Arbetsförmedlingen berättade 
om kampanjen Se kraften. En av 
Riksförbundet Sällsynta diagnosers 
medlemmar berättade om sin anställning, 
vägen dit och hur situationen är idag. En 
konsult från managementföretaget 
Sustaina berättade om affärsnytta och 
andra fördelar med mångfaldsarbete. 

– Därefter var det dags för speed 
datingen: tre sittningar med tre-fyra 
personer från de olika målgrupperna i 

varje grupp. Varje sittning pågick sju 
minuter med olika fokus. 

– Första delen handlade om arbetsgi-
varens situation, frågeställningar och 
erfarenheter. Sedan diskuterades 
arbetsförmedlarens perspektiv. Slutligen 
stod den arbetssökandes situation i 
fokus. 

– Alla tyckte att det gick mycket bra. 
Målet var att lära känna varandra och bli 
några erfarenheter klokare utan krav 
och förväntningar på prestation. På så 
sätt var mötet mycket framgångsrikt 
även om många är frustrerade över de 
hinder som finns på arbetsmarknaden.  

Vad blev resultatet?
– Vi har fått ökad förståelse av 

problemen men också lösningar. 
– Vi har lärt oss att det finns ett enormt 

engagemang både inom näringslivet och 
Arbetsför medlingen att försöka få en 
förändring på arbetsmarknaden och göra 
den mer öppen och tillgänglig för 
personer med funktionsnedsättningar. 
Inte bara genom att se kompetens och 
kraft utan genom att förändra hela sitt 
sätt att rekrytera utifrån att det finns ett 
värde med mångfald i sig. 

– Många fick rejäla aha-upplevelser. 
Bland annat var det flera av arbetsgivar-
na som själva hade funktionsnedsätt-
ningar – det var bra för några av arbets-
förmedlarna att uppleva. 

– Arbetsgivarna fick en mer nyanse-
rad bild av vad en funktionsnedsättning 
kan innebära. Om man anpassar miljö 
och arbetsuppgifter behöver funktions-
nedsättningen inte alls innebära nedsatt 
förmåga. 

– Våra medlemmar fick ökad insikt i 
hur företag tänker när de anställer och 
även om vad arbetsförmedlare kan och 
inte kan göra.

Planerar ni någon fortsättning?
– Vi skulle gärna genomföra fler 

möten ute i landet men saknar för 
tillfället resurser. Vi har stora förhopp-
ningar kring diskussionen om olika 
stödsystem. Det vi på Sällsynta diagnoser 

kan bidra till är att skapa en kreativ 
mötesplats med de de viktigaste mål-
grupperna: arbetsgivare, arbetstagare 
och arbetsförmedlare. 

– Detta klarar vi inte själva, vi kan 
bidra med vårt engagemang och med-
lemmar som är unga vuxna med funk-
tionsnedsättningar men i övrigt är vi 
beroende av samarbetspartners med 
andra nätverk. 

Hur lyckas man med speed-dating?
– Håll det enkelt och effektivt. Inte en 

massa teoretiska förklaringar och 
föredrag. Energin hos deltagarna är som 
högst de första 20 minuterna. 

– Förklara på ett mycket tydligt sätt 
hur mötet ska gå till och hur hela 
innehållet och nyttan med mötet hänger 
på deltagarnas vilja och mod att dela 
med sig av sina erfarenheter. 

– Även om mötesformen är enkel 
krävs en hel del planeringsarbete och 
förförståelse om människorna som 
kommer. 

– Vi gjorde en målgruppsanalys för de 
tre målgrupperna och en kartläggning av 
deras frågeställningar, behov och vad 
nyttan med mötet är för respektive 
målgrupp. De har helt olika problemfor-
muleringar men samma mål: att fler 
personer med funktionsnedsättning 
anställs på den öppna arbetsmarknaden. 

– Se till att möta upp målgrupperna 
med svar eller inspiration att lösa 
problem som respektive målgrupp sitter 
med, säger Maria Gardsäter. ●

” Vi vill anordna speed- 
dating runt om i landet”
Föräldrakraft ställer fyra frågor till Maria Gardsäter, projektledare 
inom Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

problemen men också lösningar. 
– Vi har lärt oss att det finns ett enormt 

engagemang både inom näringslivet och engagemang både inom näringslivet och 
Arbetsför medlingen att försöka få en Arbetsför medlingen att försöka få en 
förändring på arbetsmarknaden och göra förändring på arbetsmarknaden och göra 
den mer öppen och tillgänglig för den mer öppen och tillgänglig för 
personer med funktionsnedsättningar. 
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Tema Fritid

Hur Hittar man rätt läger året runt? i detta tema bjuder vi på en Hel del idéer för 
en rOlig fritid genOm Olika aktiviteter Oavsett årstid. vi ger Också svar på de 
viktigaste frågOrna Om Hur man planerar OcH genOmför aktiviteter.

Susanne Nielsen och 
Emma Grundström ser hur 

deltagarna förvandlas till 
”kan själv”-monster.
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Lögla. Mörtsunda. Gärdsnäs. 
Känner du igen dig? Vi 
befinner oss i Tranviks 
naturreservat strax utanför 
Norrtälje. Här pågår även-

tyrsläger för barn och ungdomar mellan 
13 och 17 år med rörelsehinder på grund 
av till exempel ryggmärgsbråck, muskel-
sjukdom, cp-skada eller ryggmärgsska-
da. Den enda gemensamma nämnaren är 
att deltagarna helt eller delvis använder 
manuell rullstol. Lägret är uppbyggt 
kring tränings-, frilufts- och fritidsaktivi-
teter, och tanken är att inspirera ungdo-
marna till att vilja träna upp sin styrka 
och teknik för att kunna leva ett aktivt 
och självständigt liv. 

Emma Grundström och Susanne 
Nielsen är ledare här på äventyrslägret. 
Båda är utbildade hälsopedagoger. 

– Det är ett påfrestande leverne, det är 
tungt hela dagarna. Vi pressar dem 
ganska hårt, och det är ganska vanligt att 
de gör stora framsteg på kort tid.  Saker 
de kämpat länge med hemma, funkar 
här, säger Emma.

Under veckan de är på lägret genom-
går många en stor förändring.

– Nya deltagare är ofta blyga och 
ompysslade av föräldrarna när de 
kommer. När de sedan kommer hem är 
de ”kan själv”-monster, säger Susanne 
och skrattar.

Tanken bakom lägret är att man blir 
självständig genom friluftsliv. Men också 
att deltagarna ska prova på nya fritids-
aktiviteter. Den här veckan har de fått 
testa bland annat tennis, kajak, fiske 
och vattenskidåkning. 

– Tanken är att 
man ska bli 
peppad att prova 
igen. Om en 
deltagare fastnar 
för en aktivitet 
kan vi hjälpa till 
att hitta en klubb 
som sysslar med 
detta nära 
hemorten, säger 
Susanne.

Men även andra aktiviteter står på 
agendan. Häromdagen åkte de in till 
Norrtälje och hade trappträning och gick 
på restaurang. Och i morgon avslutas 
lägret med en tur in till Gröna Lund. 
Deltagarna får också lämna in önskemål 

om vad de vill ska vara med på program-
met nästa år, och klättring finns redan på 
önskelistan.

En återkommande punkt på lägret är 
också tjej- och killsnack. Där man kan 
prata om skola, sex, kompisar, eller 
något annat som känns viktigt att ta upp. 

– Det är väldigt fritt, och det som sägs 
stannar i gruppen, säger Emma.

Inga assistenter är välkomna till 
äventyrslägret. Däremot finns 
många ledare på plats, och alla har 

en egen ledare som hjälper till vid behov. 
Vissa behöver ingen hjälp alls, men det 
händer också att det kommer ungdomar 
till lägret som aldrig kört sin rullstol 
själva. Därför är integritet ett viktigt ord 
som ungdomarna får lära sig här.

– Du måste kunna gå på toa själv, klä 
på dig, klara 
förflyttning och 
köra din egen 
rullstol, så att du 
kan sova över hos 
en kompis eller gå 
på stan en hel dag, 
säger Susanne och 
Emma nickar:

– Stoltheten 
lyser när en 

deltagare klarar en förflyttning själv för 
första gången. Alla gör framsteg här, 
både fysiskt och mentalt. De lär sig se 
möjligheter istället för begränsningar.

Hälften av ledarna är själva rullstols-
burna. Även detta är en medveten tanke.  

– Genom att träffa vuxna i liknande 

Lägret som stavas

Ä-V-E-N-T-Y-R

 Stoltheten lyser när en 
d eltagare klarar en förflytt-
ning själv för första gången. 

ALLA GÖR FRAMSTEG HÄR, 
BÅDE FYSISKT OCH MENTALT.

Att bo i tält i ösregn och lera, att träna så hårt att hjärtat pumpar 
och svetten lackar, att gå på toa bakom en tunn presenning, det är 
vardag för ungdomarna här på äventyrslägret utanför Norrtälje. 
Under en vecka utsätts de för stora utmaningar, och när de kommer 
hem är de dödströtta, men fulla av jävlar anamma.

10 FRÅGOR: 
Kan man

åka på lägerutan kostnad?
SID 82
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situation, och se vad de klarar av, får 
ungdomarna förebilder och känner ”jag 
kan också”. Det är stor skillnad om jag 
som inte är rullstolsburen säger ”du kan 
fixa detta” eller en av ledarna i samma 
situation, skrattar Emma, och tillägger, 
vi gångare är bara slavhästar här.

Många av deltagarna bor på små orter 
och träffar sällan andra i liknande 
situation.

– Vi försöker så långt det är möjligt 
matcha vilken 
typ av rörelse
hinder deltagar
na och ledarna 
har, så att 
varenda 
deltagare får en 
egen förebild 
här, säger 
Susanne. 

Det första ungdomarna får göra, när de 
kommer till lägret, är att resa tälten de 
ska sova i. Under veckan får de också 
lära sig rullstolsteknik och rullstolsmek, 
så att de kan hantera så många situatio

ner som möjligt på egen hand. 
Denna förmiddag står kostföreläsning 

och cirkelträning på schemat. 
– Kostföreläsningen är en ny punkt för 

i år, och handlar om hur viktigt det är att 
hålla vikten när man sitter i rullstol, för 
att orka i längden, säger Emma.

Det har blivit dags för cirkelträning. 
Deltagarna är fortfarande lite morgon
trötta, och när de får höra vad de ska 
göra på de olika stationerna utbryter ett 

knappt hörbart 
suckande här 
och där. 

Cirkel
träningen 
består av sex 
stationer, där 
man ska göra 
varje aktivitet 
under 50 

sekunder i tre omgångar. På första 
stationen ska deltagarna med gemen
samma krafter forsla en vattendunk från 
en punkt till en annan. På den andra ska 
de lyfta hantlar, som för dagen består av 
fyllda petflaskor och ett fiskelod. Sen 

följer en station där man tillsammans 
ska lyfta en stör från ena sidan av 
rullstolen till den andra. Därefter är det 
boxning. På den näst sista ska man lyfta 
sig själv upp och ned ur rullstolen, och 
sist men inte minst ska man köra så fort 
man kan upp för en lång backe. Nu hörs 
suckarna tydligt.

Musiken dunkar över viken. Den 
taktfasta basgången från 
högtalarna mixas med ledarnas 

peppande tillrop: ”Kom igen Isak!” 
”Kämpa Johanna!” ”Härligt Nina!” ”Bra 
jobbat Paulina!” ”Ta i Maja!” ”Snyggt 
Olle!” ”Öka Nathalie!”

Efter 50 sekunder är det paus och sen 
är det dags igen. Och igen.

Alla hjälps åt. Och biter ihop. Leenden 
börjar spricka upp här och där. Ansikts
färgen förändras. Andhämt ningen ökar. 
Kläder åker av. 

Kämparandan växer sig starkare och 
starkare ju längre träningspasset pågår, 
och snart är stämningen på topp. 

Deltagarna kommer från hela landet 
och ungefär hälften har varit här förut. 

Vi försöker så långt det är möj-
ligt matcha vilken typ av rörelse-

hinder deltagarna och ledarna 
har, så att varenda deltagare 

får en egen förebild här.

VILL SKAPA EN 
AKTIV FRITID
n Föreningen RG Aktiv 
Rehabilitering anordnar 
läger och fritidsaktiviteter 
för barn, ungdomar och 
vuxna i Stockholm med 
omnejd, i samarbete med 
flera stora handikapp
organisationer. Äventyrs
lägret är ett samarbete 
med SFFF. Läs mer på 
rgaktivrehab.se eller  
på Facebook.

Tema Fritid

Nina Sterby och Calle 
Larsson. Ovan: Isak 

Hagman, Marcus Lidström, 
ledare, och Johanna 

Mårtensson. Till höger: 
Isak Hagman och Marcus 

Lidström, ledare.
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För Matilda Persson, 16, från Hudiksvall, 
är det andra gången på lägret. 

– Det är jätteroligt att träffa folk som 
är i samma situation. Man lär sig något 
varje år. 

Tennisen var extra rolig i år.
Hon tycker att ledarna inspirerar 

henne till att våga nya saker.
– Det är roligt när jag ser att ledarna 

kan saker som man inte tror är möjliga. 
Jag har lärt mig åka rulltrappa tack vare 
dem.

På fritiden ägnar sig Matilda åt 
fotografering och åt sina hästar. Hon 
tävlar i trav med sulky, åker på manga-
konvent och bloggar. I övrigt finns det 
inte så många fritidsaktiviteter som är 
anpassade och som hon kan delta i, 
säger hon.

Calle Larsson, 14, från Sölvesborg, är 
också på lägret för andra gången.

– Man får lära sig mycket här, och 
vara med om så mycket som man inte 
trodde var möjligt. Vattenskidor till 
exempel. Jag kom faktiskt upp! 

Och när det är dags att åka hem så vill 

han vara kvar, för att det är så roligt, 
trots att tältet är en lerpöl, säger han.

Hemma i Sölvesborg ägnar Calle 
fritiden åt att spela data och innebandy. 

Calles pappa Ulf Larsson berättar att 
familjen redan lever ett aktivt liv, men 
att de får nya dimensioner och idéer av 
det Calle gör på lägret, som att till 
exempel testa vattenskidåkning.

Men det bästa med lägret är att 
ungdomarna får förebilder som själva 
kör rullstol. 

– Förebilderna är fantastiska, de har 

själva gått på nitar och kan säga, gör så 
här, det funkar bättre. De ser inte deras 
handikapp, de bara kör på. Folk här 
hemma gullar för mycket. Calle växer en 
halv meter på lägret, självförtroendet får 
en riktig ”boost”. Om man som förälder 
aldrig har skickat sitt barn på läger, eller 
är tveksam till det, så gör det, de 
kommer tillbaka som vinnare! ●

TEXT & FOTO Anna Pella
info@faktapress.se

DETTA KAN DU GÖRA I TRANVIK
■ I Tranviks naturreservat håller Stockholms Funktionshindrades Frilufts- och 
Fiskeförening, SFFF, till. Här finns parkeringsmöjlighet intill bryggan, anpassad brygga, 
toalett och dusch. Föreningen anordnar dagsturer med anpassad båt och läger i 
samarbete med bland annat RG Aktiv Rehabilitering. SFFF:s grundare Jonas Nilsson är 
passionerad sportfiskare och anordnar dagsturer för särskolor, särskilda boenden och 
privatpersoner som vill fiska eller åka båt. Tanken är att erbjuda så många som möjligt 
tillgänglighet till frilufts- och båtliv oavsett funktionsnedsättning. Föreningen erbjuder 
båtturer till subventionerade priser med hjälp av sponsorer, bidragsgivare och samarbets-
partners.  
Läs mer på stockholmsfff.se eller facebook.com/stockholmsfff

Läger året runt för barn och 
ungdomar med ADHD/DCD, 
ADD och Aspergers syndrom 
samt andra närliggande 
funktionsnedsättningar. 

TUSKULUM | ESKIL JOHANSSONS AB
Oppundavägen 6 | 122 48 Enskede | 08-648 77 40

info@tuskulum.se | www.tuskulum.se

JOHANSSONS AB

Läger året runt.
Vi fi nns till året runt för barn och 
ungdomar med ADHD/DCD, ADD, 
Tourette och Aspergers syndrom 
samt andra närliggande funktions-
hinder. 
Tuskulum har helgläger samt 
sommar-, höst-, vinter- och vår-
läger på fl era platser i Sverige.
• Strukturerade aktiviteter 
• Tydliga rutiner
• Små grupper. 8 – 14 deltagare
• Barn och ungdomsgrupper 
• Rutinerade ledare
Läs mer på www.tuskulum.se 
där du kan fylla i en ansökan.
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Hettan på gatan gör allt för 
att ta sig in genom de 
vidöppna dörrarna till 
sporthallen, men luftkon-
ditionering och korsdrag 

lyckas hålla temperaturen nere. Det sitter 
flera personer i sporthallens café denna 
onsdagskväll, några som just har avslutat 
ett svettigt träningspass, några som 
väntar på sin tur. 

De flesta har valt att slå sig ned i de 
sköna sofforna som radar upp sig längs 
ena långväggen. Någon hälsar, det 
småpratas lite. Förutom publikens skratt i 
ett satirprogram på storbildsteven, är det 
bara telefonen bakom disken som bryter 
den annars ganska jämna ljudnivån 
härinne. Ingen köper de mackor, kaffe 
eller godis som skylten på väggen lockar 
med, det är mest svalkande drycker som 
går åt den här dagen.

Megala Axelsson, eller Meg som hon 
kallas, är en av sex ledare i Aktiva tjejer i 
Malmö. Hon säger att tjejerna är lite 
nervösa för det här med att träna 
självförsvar, men när de väl kommer 
igång tycker de att det är roligt. 

De andra ledarna på plats för dagen, 
håller med. Många av tjejerna behöver 
lära sig att hävda sig själva, det märks att 
de varit med om saker när de skulle ha 
behövt kunna det. Det handlar inte bara 
om hur man försvarar sig fysiskt, utan 
också att kunna säga nej.

Vanligtvis dyker det upp 10–15 tjejer 

vid varje onsdagsaktivitet, även om det är 
fler med i gruppen. Idag är de elva plus 
de fyra ledarna som är med. Några 
kommer i sina vardagskläder, andra 
ombytta i FIFH Malmös röda klubbkläder 
med svart-vita detaljer.

Det har varit en utmaning för läraren 
Christian Woxell, från taekwondoklub-
ben Sam Jae, att tänka ut vilka sätt man 
kan försvara sig på som går att använda 
om man har svårt att hålla balansen eller 
är rullstolsburen. Han har därför pratat 
med en expert i USA inför dagens 
träning.

Christian säger att självförsvarsträning 
ger självkänsla och trygghet. 

– Det som det ger mest, är att man själv 
känner att man kan. Det är ett proaktivt 
arbete, och man känner sig rustad.

Med det menar han att självkänslan 
också syns på utsidan, och att även en 
potentiell förövare känner av det, vilket 
kan räcka för att situationen aldrig ska 
uppstå.

Deltagarna Eva Lundqvist och 
Caroline ”Carro” Wallberg tycker 
att självförsvarsträning är 

spännande. Carro har varit med förut, 
men för Eva är det första gången. 

– Det ska bli kul. Det är bra att veta hur 
man ska göra om man råkar in i en 
situation, och att lära sig att avfärda och 
säga ifrån så att det inte händer något.

Carro tror inte att det spelar någon roll 
om man har bra självkänsla eller inte. 

Självförsvarsträning 
för bättre
Aktiva tjejer är ett forum där tjejer och kvinnor runt om i landet 
träffas och skapar en aktiv fritid tillsammans. I dag är det dags för 
självförsvarsträning i Malmö, staden där allting hade sin början för 
precis sex år sen.

Paula Paulsson, Linda 
Augustsson, ledare,  
Linnéa Lundgren och 
Amanda Olsson.

självkänsla

Tema Fritid

FK_1205_s74-83_fritid_v03.indd   78 2012-09-22   20:47



2012, # 5 FÖRÄLDRAKRAFT     79

Louise Winckler försöker 
ta sig loss ur Aktiva 

tjejer-ledaren Madde 
Månssons grepp.
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Hennes bror blev rånad för några år 
sedan, trots att han hade bra självkänsla. 
Hon tycker att det är lite obehagligt att 
lära sig hur man gör för att skydda sig 
själv, om det innebär att man faktiskt 
skadar den andre.

Christian säger att när man försvarar 
sig från en rullstol, finns det bara en sak 
som är säker, man hamnar på marken 
förr eller senare. 

– Om någon sparkar mot dig så ta tag i 
foten och håll i den. Då tappar personen 
balansen och när du släpper hamnar 
benen brett isär, precis framför dig. Och 
vad gör du då? Aj, säger han och håller sig 
mellan benen. Skratt och fniss bland 
tjejerna.

– Men jag som inte sitter i rullstol då, 
säger Eva, som stödjer sitt ena ben mot en 
krycka. 

– Du har ju något annat som är bra att 
försvara dig med, blinkar Christian, och 
nickar mot kryckan.

Christian säger att det 
är bra att ta hjälp av 
kraften i hela överkrop
pen när du ska avvärja 
ett slag som kommer 
emot dig. Till exempel 
genom att slå ut med 
armen så hårt du kan. 
När han visar ser det ut 

som ett backhandslag i bordtennis, 
inifrån och ut, men man kan också göra 
det nerifrån och upp.

Han ber deltagarna att dela in sig två 
och två. Den ena ska hålla i slagkudden 
och den andra får träna på att slå bort 
den. De börjar lite försiktigt. Han går 
fram till en av tjejerna i gruppen.

– Tänk dig att jag är en riktig skitstövel. 
Ta i så hårt du kan, nej hårdare, retas 
han, och det blixtrar till i tjejens ögon 
innan hon sopar till slagkudden riktigt 
hårt. 

Sedan får de prova att slå utifrån och 
in. Det fnissas och skrattas. Men ju 
hårdare de vågar slå, ju mer tänds glöden 
i deras ögon.

Christian visar hur man tar sig loss om 
någon håller ett fast grepp om armen. 
Han visar att tummen är det ställe som 
handen är svagast på och när man vrider 
sig ur greppet ska man göra det i riktning 
mot tummen.

Det finns också andra knep som 
Christian inte vill att man ska göra utan 

en erfaren ledare, som kan vara farliga 
för personen som attackerar.

– Man behöver inte vara stark, det 
handlar mest om teknik, och när man vet 
vad man ska göra så klarar man det. 

Deltagarna tränar på att komma loss ur 
varandras grepp. Men en tjej utnyttjar sin 
spasticitet och hennes sparringpartner 
kommer inte loss hur hon än försöker. 
Båda skrattar.

Aktiva tjejer finns till för att 
fånga upp tjejer med funktions
nedsättningar. Idén kom fram då 

en tjej i idrottsföreningen FIFH Före nin
gen idrott för handikappade, Josefine 
Abrahamsson, undrade var någonstans 
alla tjejer med funktionsnedsättning 
höll hus, de syntes varken i sporthallen 
eller ute på stan.

Pengar från Allmänna arvsfonden 
och FIFH gjorde det möjligt att starta ett 
projekt och 
man började 
leta efter tjejer 
som var 
intresserade att 
vara med. 
Idrotten skulle 
vara i fokus, 
men när 
tjejerna kom märktes det att många 
hade så låg självkänsla att idrott var för 
svårt att börja med, hela första året fick 
därför idrotten stå tillbaka för andra 
aktiviteter.

Istället blev det många uteaktiviteter 
som fika eller bio när gruppen träffades 
en gång i veckan.

Ryktet har gått och idag är 45–50 
tjejer med i gruppen, den yngsta är 12 
år. Alla typer av funktionsnedsättningar 
finns representerade, och avknoppning 
på sju andra orter i landet har påbörjats.

Förutom de olika aktiviteterna bygger 
många träffar på samtal och övningar för 
att stärka självkänsla och självförtroende 
hos deltagarna. En övning handlar om 
att man ska skriva ned positiva egenska
per om varandra och sen diskutera 
tillsammans, och tänka efter vad de 
tycker om sig själva, och varför.

Andra gånger handlar det om hur man 
bemöter fördomar och förändrar 
attityder, tjejerna har till exempel 
anordnat modevisningar för att proteste
ra mot de rådande skönhetsidealen. Eller 
testat tillgänglighet och bemötande i 
köpcentrum. 

Assistenter och föräldrar får inte vara 
med vid träffarna, om det inte verkligen 
behövs. Det handlar först och främst om 
självständighet.

De testar också olika idrotter, bland 
annat rullstolsbasket, golf, styrketräning, 
boxning, bordtennis, dans, simning och 

ridning. Ibland 
åker de på 
dagsutflykter 
och på somma
ren åker de på 
läger. Men de 
går också på 
tivoli tillsam
mans, eller 

shoppar. 
Tjejerna får själva önska vad de vill 

göra, sen får pengar och resurser sätta 
gränserna. Madde Månsson, en av 
grundarna till Aktiva tjejer, säger:

– Det viktigaste är att vi träffar varan
dra och upplever saker tillsammans, 
egentligen spelar det inte så stor roll vad 
vi gör.

TexT & foTo Anna Pella
info@faktapress.se

Tänk dig att jag är en riktig 
skitstövel. Ta i så hårT du kan, nej 

hårdare, reTas han, och det 
blixtrar till i tjejens ögon.

Christian Woxell

Megala ”Meg” Axelsson, 
ledare, och Ida Wulf 
Andersson, tränar på 
backhandslaget.

Tema Fritid
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Eva Lundqvist tycker att det 
är bra att  lära sig att 

avfärda och säga ifrån.

Gemenskap och självkänsla
n Finns: Malmö, Linköping, Stockholm, Sundsvall, 
Göteborg, Eskilstuna, Kristianstad och Helsingborg. Fler 
orter är på gång.
Vill: Skapa gemenskap och förbättra tjejers självkänsla, 
självförtroende, självständighet och självbestämmande. 
n Gör: Träffas varje vecka för att tillsammans utföra roliga och 
meningsfulla aktiviteter. Idrottar, går modevisningar, testar 
tillgänglighet och bemötande, åker på utflykter och läger, har 
filmkvällar, går på tivoli, shoppar, fikar och mycket mer. 
n För: Tjejer och kvinnor med funktionsnedsättning från 12 
år och uppåt
n Mer information finns www.fifh.com eller  
aktivatjejer.fifh.com/blogg 
n Vill du starta en egen grupp där du bor? 
Hör av dig till aktivatjejer@fifh.com
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TEMA Fritid

1Vilka typer av läger � nns?
Det finns olika typer av dagläger, helgläger och läger på lov, men 

också familjeläger och syskonläger. Rätten att åka på LSS-läger 
baseras på paragraf 9 i LSS (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) där insatsen korttidsvistelse beskrivs. 
Korttidsvistelse kan innebära att en person med funktionsnedsätt-
ning tillfälligt vistas på korttidshem, hos en korttidsfamilj eller i 
lägerverksamhet. Syftet med insatsen är att ge den enskilde 
rekreation och miljöombyte, men syftet kan också vara att ge 
anhöriga avlösning.

2 Vilka typer av fritids aktiviteter � nns?
Det ser väldigt olika ut runt om i landet, men på många 

platser finns aktiviteter inom idrott och motion, 
kultur, träffpunkter och dansställen, natur- och 
friluftsliv, motorsport samt anpassade lekplat-
ser och parklekar. Gemensamt för aktiviteterna 
är att man kan få det lilla extra stödet som 
behövs eller att gruppen inte är så stor, och att 
man kan känna gemenskap med andra som har 
liknande förutsättningar som en själv. 

3 Hur vet jag vad som passar just 
mitt barn?

Det är viktigt att prata med arrangören, hur 
upplägget, aktiviteterna och gruppsammansätt-
ningen ser ut, och ta reda på så mycket som 
möjligt för att se om det passar just ditt barn. 
Kanske är just gruppsammansättningen 
viktigast? Utgå från barnets behov och vad som 
är viktigt för just henne eller honom, så att hon 
eller han får ut så mycket som möjligt. 

4 Kan man få sin lägervistelse 
utan kostnad? 

Det ser olika ut beroende på var man bor. LSS-
läger är subventionerade, men övriga aktiviteter 
får man bekosta själv. Om det finns särskilda 
anledningar till att inte LSS-lägret passar så 
kan man ibland få ett annat läger bekostat av kommunen. Man kan 
också söka fondmedel, hör med kuratorn på habiliteringen om detta 

och var ute i god tid. 

5 Finns det praktisk hjälp att få?
För att kunna åka på ett läger eller en fritidsakti-

vitet kan det vara nödvändigt med ledsagare. Detta 
kan man ansöka om hos sin LSS-handläggare. 
Det kan också vara så att man behöver ett extra 

hjälpmedel. Fritidshjälpmedel godkänns vanligtvis 
inte, det finns dock undantag på olika ställen i landet. 

Annars kan man även här söka fondpengar. Föreningar har 
också ibland hjälpmedel som man kan få låna. 

6 Hur viktigt är det att hitta något som passar 
mitt barns intresse?

När man är ung är det extra viktigt att vara med andra som man kan 
identifiera sig med, och att hitta förebilder. Det kan vara skönt att träf-
fa andra som har det som jag, kanske använder rullstol eller hörappa-
rat eller behöver lite lugn och ro för att må bra. Men även om jag har 
svårt att gå, höra, se eller förstå ska jag kunna välja utifrån mitt 

intresse. 

7 Om jag som förälder är osäker och 
inte vågar släppa iväg mitt barn?

Ge det en chans, ditt barn kommer att få träffa nya 
kompisar, göra roliga saker och få inspiration. Genom 

att vara i olika miljöer är det lättare att hitta sig 
själv, vem man är, och bli så självständig som 
möjligt. Det är utvecklande för alla i familjen att 
barnet åker i väg och träffar andra som möter 
barnet på ett nytt sätt. Ta alla chanser som 
finns, och våga släppa kontrollen som förälder.

8 Varför är så få fritidsaktiviteter 
anpassade för mitt barn?

Många ledare saknar fortfarande kompetens 
att ta emot alla utifrån sina förutsättningar, och 
göra det bra för var och en. Fler och fler 
föreningar öppnar nu upp för att alla ska kunna 
delta i deras aktiviteter, så att barn och 
ungdomar oavsett funktionsförmåga kan vara 
med i den verksamhet de vill. 

9Varför är det viktigt med en 
aktiv fritid? 

Alla ska ha möjlighet att hitta något roligt att 
göra på fritiden och få chansen att träffa 
kompisar. Fritiden ger en extra möjlighet att 
hitta sig själv, vem man är, vad man vill, och 
hitta sammanhang där man kommer till sin rätt. 
Fritiden kan vara en upptäcktsfärd att ta reda 
på vad man vill i livet. 

10Är det extra viktigt att ha en aktiv fritid om 
jag har en funktionsnedsättning?

Ja. Om inte skolan fungerar optimalt är fritiden en arena där du kan 
få det du behöver för att växa. Du kanske inte träffar någon som har 
samma förutsättningar som dig själv i skolan, och då är det extra 
viktigt att få möjlighet att hitta förebilder på fritiden. Att träffa andra i 
samma situation, som visar att det går att leva ett jättebra liv, kan ge 
inspiration för framtiden. 

Malin Bernt, samordnare i Stockholm, har 
bidragit i svaren om läger och fritidsaktiviteter.

10 FRÅGOR OCH SVAR OM 
LÄGER OCH FRITIDSAKTIVITETER

NY FRITIDSWEBB
■ Gemensam fritidswebb för 
barn och unga med funktions-
nedsättning i 13 kommuner i 
Stockholms län.

Från och med mars 2013 
kommer det att finnas en gemen-
sam webbplats för fritidsaktivite-
ter i Stockholms stad, Botkyrka, 
Haninge, Huddinge, Lidingö, 
Nacka, Nynäshamn, Sollentuna, 
Södertälje, Tyresö, Täby, 
Upplands Väsby och Värmdö. 

Den nya fritidswebben 
kommer att bli fylld med 
aktiviteter, verksamheter och 
föreningar och blir sökbar utifrån 
till exempel aktivitet, funktions-
nedsättning och område. 

Hur hittar jag läger eller fritidsaktiviteter som passar just 
mitt barn? Föräldrakraft har sammanställt 10 frågor och svar.

ser och parklekar. Gemensamt för aktiviteterna 
är att man kan få det lilla extra stödet som 
behövs eller att gruppen inte är så stor, och att 

också söka fondmedel, hör med kuratorn på habiliteringen om detta 
och var ute i god tid. 

kan man ibland få ett annat läger bekostat av kommunen. Man kan 

göra det bra för var och en. Fler och fler 
föreningar öppnar nu upp för att alla ska kunna 
delta i deras aktiviteter, så att barn och 
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Vi har öppnat två nya korttidshem!

Mölndals stad
/Läger & Fritid

Klippan vänder sig till barn/ungdomar upp 
till 16 år med neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar, aspergers syndrom eller 
diagnoser som ADHD och ADD. 
Lunnagården vänder sig till ungdomar 
från 16 år med neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar, aspergers syndrom eller 
diagnoser som ADHD och ADD.
Både Lunnagården och Klippan har egna 
bussar som vi kan använda för att göra 
gemensamma aktiviteter t.ex. i Göteborg.

Läger och Fritid arrangerar 
temaläger, läger, dagläger på 
helger och skollov som korttids-
vistelse enligt LSS och SoL för 
personer med funktionsnedsätt-
ning. Vi är till för att ge föräldrar 
avlastning i vardagen samt 
miljöombyte för barn/ungdomar 
med en möjlighet till en aktiv fritid 
och social träning. Vi planerar 
vistelsen tillsammans utefter 
behov och förutsättningar.

Besök: Björkska villan, Frölundagatan 25B  Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 
Mölndals stad  Mejl: lager.fritid@molndal.se  Webb: www.molndal.se/lagerfritid

mölndals läger fritid fk 1205.indd   4 2012-09-18   10:03

LÄS MER OM LÄGER OCH FRITID PÅ FÖRÄLDRAKRAFTS WEBB!
Vår webbsajt innehåller tusentals artiklar. Här hittar du många fler reportage 
och tips om fritid. Välkommen till www.foraldrakraft.se/topics/fritid

Vill du träffa nya vänner och ha en aktiv fritid?  
Vi har LSS-fritids för dig som är 13 år eller äldre. 

Hos oss får du uppleva och lära dig nya saker, 
samtidigt som du har roligt och förbereder dig 
för att bli vuxen. Med konduktiv pedagogik hittar 
du dina egna styrkor i vardagen.

Låter det intressant? Välkommen till oss!

Din fritid 

– din utveckling
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idrott Kajakpaddling

I kajak med 
hela familjen
Kajakfärd för alla. Föräldrakraft var med när RG Aktiv 
Rehabilitering anordnade årets sista paddlingspass i Brunnsviken.

text & foto  
Tomas Tirén
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När jag kliver av cykeln vid anrika 
Brunnsvikens Kanotklubb slås jag 
direkt av hur fridfullt och vackert 

området är. Trots att anläggningen ligger 
precis utanför Stockholms innerstad, 
och bara ett par hundra meter från den 
vältrafikerade motorvägen, är man 
faktiskt mitt ute i naturen.

Det är tidigt i september och RG Aktiv 
Rehabilitering kör säsongens sista 
kajakpaddlingspass. Ledaren Mats-Erik 
Bjerkefors tar emot och presenterar mig 
för sina tre kollegor. Solen rör sig sakta 
västerut över Hagaparken och det råder 
närmast perfekta förutsättningar för 
paddling.

– Vi har i princip alltid bra väder. Det 
har nog bara regnat en enda gång under 
de tio onsdagspass vi har kört i år, säger 
Mats-Erik och skrattar.

Efter en stund 
droppar deltagar-
na in – först 
rutinerade Kerstin 
och Johan och 
sedan familjen 
Wimo, som för 
första gången ska 
paddla kajak 
tillsammans. Det 
blir full fart när mamma Lisen, pappa 
Sverre och döttrarna Agnes, Tilde och 
Elina ska prova ut lämpliga sitsar och 
paddlar. Agnes, som är 19 år, hoppar 
själv ur rullstolen för att prova ut en sits 
som ska ge lite extra stöd för bålen under 
paddlingen. Ledaren Gunnar Krantz 
hjälper till och kollar så att allt blir rätt.

– Jag har paddlat lite tidigare, bland 
annat när jag jobbat som ledare på RG:s 
läger, men det är ganska länge sen nu, 
berättar Agnes. 

Idag ska hon dela kajak med Lisen, 
som är lite nervös inför utflykten. 

Småsyskonen Elina, 8 år och också 
rullstolsburen, och Tilde, 9 år, ska 
paddla ihop med Sverre. En trevlig 
friluftsaktivitet för både föräldrar och 
barn – något som inte är helt lätt att 
hitta, menar Lisen.

– Ofta krävs det någon form av 
anpassning. Om det inte hade funnits 
speciella sitsar till Agnes och Elina så 
hade det blivit svårt. Man kan inte sitta i 
vilken kajak som helst när man har 
balanssvårigheter. Ofta rör det sig om 
små detaljer, men det går inte utan dem, i 
alla fall inte på samma villkor.

Lisen berättar att Agnes, som har en 
medfödd CP-skada, har varit med på 
mängder av olika aktiviteter ända sedan 
hon var fem år – allt från simning och 
skridskokälkåkning till barn- och 

äventyrsläger.
– Jag tror att det 

har betytt jätte-
mycket för henne. 
Många av aktivite-
terna har varit 
med RG och de job-
bar mycket med 
självständighet 
och förebilder. Vi 

har också själva varit kontaktombud på 
RBU och varit med och ordnat resor och 
utflykter.

Idag är Agnes 19 år och ger ett mycket 
självständigt intryck. Hon tog studenten i 
våras och studerar nu till socionom på 
Ersta Sköndal högskola.

– Jag har ett stort intresse för männis-
kor och för att hjälpa utsatta. Först 
tänkte jag utbilda mig till sjuksköterska, 
men blev avrådd från det eftersom jag 
har en del finmotoriska problem, så då 
valde jag socionomlinjen, berättar 
Agnes.

Hon vill ändå jobba inom vården och 
har som mål att arbeta som kurator på 
ett sjukhus eller inom psykiatrin.

– Utbildningen har precis börjat, men 
jag har fått ett bra intryck av den. Det är 
intressant att det är så pass lika männis-
kor som söker sig till utbildningen, alla 
gillar att prata och diskutera och brinner 
för att hjälpa andra människor. 

Agnes har även arbetat som ledare på 
RG:s barnläger, och på så sätt fungerat 
som en förebild för barn med liknande 
rörelsehinder. 

– Det är jätteroligt. Man träffar många 
nya människor och barnen är så himla 

härliga. Det är verkligen 
lärorikt. På småbarnslä-
ger är föräldrarna med 
och sköter mycket av 
det praktiska, men på 
barnlägret åker man 
ensam ner till Skåne, 
och föräldrarna 
kommer dit först de 
sista dagarna. Så där 

fick jag verkligen lära mig att ta ansvar. 
Även till vardags är hon en naturlig 

förebild för sin lillasyster Elina, som har 
en liknande CP-skada.

– Framförallt kan hon se vad jag klarar 
av och vi kan även prata om saker som vi 
inte klarar av.

Förberedelserna tar sin tid, men efter 
en dryg timme är det dags att bära ner 
kajakerna till vattnet. Ledarna Mats-Erik 
och Gunnar bär ner den första – och 
Gunnar, som har varit ledare sedan 
80-talet, visar att det går alldeles utmärkt 
att bära en kajak trots att han använder 
kryckor.

En efter en sjösätts kajakerna från 
bryggan och deltagarna klättrar i. Sverre, 
Elina och Tilde är först i och småtjejerna 
hinner bli lite otåliga innan Agnes och 
Lisen kommit i sin. Lisen är rädd att de 

Agnes Wimo

Det är härligt när det är så 
öppet vatten, DET BLIR 

HÄFTIGT MED PROPORTIONERNA 
– man känner sig liten och 

det är så stort.

Familjen Wimo 
förbereder sig 

för paddlingen i 
Brunnsviken.

Agnes gillade att 
komma ut på 
öppet vatten.
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ska välta och ropar uppmaningar till 
Agnes, som dock verkar ta det hela med 
ro, och provar sig fram i egen takt. Efter 
några minuter rör sig hela gänget ut i 
Brunnsviken. Den nedåtgående solen 
glittrar i vattnet, och det dröjer inte lång 
tid innan kajakerna försvinner utom 
synhåll. 

Efteråt är alla 
nöjda, även om 
det uppstod en 
del problem på 
vägen.

– Jag hade en 
tendens att fastna med paddeln i vattnet, 
så det kändes som att den skulle dras ner. 
Och mamma trodde att vi skulle ramla 
hela tiden, men på slutet fick jag till det 
och det blev riktigt bra drag. Det är 
härligt när det är så öppet vatten, det blir 
häftigt med proportionerna – man 
känner sig liten och det är så stort, säger 
Agnes.

Även Lisen uppskattade det öppna 

vattnet och att familjen kunde göra något 
roligt tillsammans.

– Jag var lite rädd till en början, men 
det släppte när vi kom ut. Elina var lite 
skeptisk innan, hon kan vara lite avig när 
det gäller saker hon inte har provat 
tidigare. Men både hon och Tilde var 

jättenöjda efteråt, 
berättar Lisen, när 
jag pratar med 
henne dagen efter.

Det är årets sista 
paddlingstillfälle 
med RG, men 

familjen kommer säkert att återkomma 
någon gång nästa sommar. När isen 
lägger sig väntar dock andra friluftsakti-
viteter.

– Jag har åkt mycket sitski, en period 
åkte jag flera veckor om året. Och så kör 
jag skridskokälke, det är en härlig känsla 
när man är ute på isen och verkligen får 
upp ordentligt med fart, säger Agnes, 
som ser fram emot vintersäsongen. l

idrott Kajakpaddling

 Jag var lite rädd till en 
början, men det släppte  

när vi kom ut.

en satsning som 
ska spridas över 
hela landet
Fler personer med funktionsned-
sättning ska få möjlighet att vara 
fysiskt aktiva ute i naturen. det är 
målet för ett projekt som beviljats 
medel från allmänna arvsfonden.

Under hösten kommer fem orter att 
väljas ut för projektet och om allt går 
som det ska så kommer det finnas 
möjlighet att paddla och åka skrid
skokälke på dessa från och med 2014.

Det hela är ett samarbete mellan RG 
Aktiv rehabilitering, DHR, Frilufts främ
jandet, Neurologiskt Handikappades 
Riksförbund, Personskadeförbundet 
RTP, RBU, Svenska Kanotförbundet och 
Svenska Skridskoförbundet.

– Nu har vi tagit fram utbildningsma
terial. I november beslutar vi vilka orter 
som blir aktuella. I Stockholm finns RG 
Aktiv Rehabilitering, men vi ska hitta 
ytterligare fem ställen, säger projektle
daren MatsErik Bjerkefors på RG.

vad betyder det för unga att få 
möjlighet att komma ut i naturen 
och idrotta?

– Om vi tittar tillbaka inom RG har det 
varit många, ofta yngre killar, som hållit 
på med bollsporter och hittat sin grej 
där. Det här är ett alternativ till det, och i 
början var det många tjejer som kom för 
att paddla och åka skridskokälke. Det är 
också viktigt att det finns aktiviteter man 
kan göra med hela familjen, oavsett om 
det är barnet eller föräldern som har 
funktionsnedsättning.

hur påverkar den här typen av 
aktiviteter deltagarnas vardag?

– Vår forskning visar att funktionsför
mågan stärks. Många har berättat att de 
blivit starkare av att till exempel paddla, 
och därför klarar fler saker i vardagen. 
Men vi ville även ha det på papper, så vi 
har ägnat många år åt forskning.

– Socialt sett är det verkligen bra 
aktiviteter. Där vill jag slå ett extra slag 
för skridskokälkåkning, eftersom många 
som jag har träffat upplever att vinterhal
våret inte är så kul om man är rullstolsbu
ren. Och det är en fantastiskt bra 
aktivitet som är lätt att utföra. Det 
behövs ingen ledare, och många hyr själ
va en kälke. Det är enkelt och bra 
förebyggande hälsovård.

vart vänder man sig om man vill 
prova?

– Man kan alltid vända sig till sitt 
lokala handikappidrottsförbund. Och om 
man är intresserad av att utbilda sig till 
ledare inom det nationella projektet så 
kan man vända sig till oss på RG. 

Äntligen avfärd. När alla 
hjälps åt går det smidigt 

att komma i kajakerna.
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Publikfest, tittarrekord och framgångar 
för de unga idrottarna i Sveriges 
”gyllene generation”. Paralympics i 
London blev en succé – vilket förhopp-
ningsvis leder till att fler unga söker sig 
till idrotten.

Med 2,7 miljoner sålda biljetter slog årets 
Paralympics alla tiders publikrekord. Och 
intresset har varit stort även framför tv-appa-
raterna – brittiska Channel 4 noterade 
kanalens högsta tittarsiffror på över tio år 
under invigningen. Globalt sett räknar man 
med att flera miljarder tittare följde spelen.

För Sverige blev det totalt sett tolv 
medaljer, lika många som i Peking för fyra år 
sedan. Den svenska truppens målsättning var 
att överträffa förra spelens resultat.

– Men vi sa inte att det skulle vara i antal 
medaljer. Vi har fler guldmedaljörer här och 
fler idrotter som tar medalj och framför allt har 
det här varit tjejernas spel. Mer än hälften av 
tjejerna i truppen åker hem med medalj, säger 
truppchef Hans Säfström till SHIF:s hemsida.

Han lyfter även fram de unga paralympier-
na, kallade ”den gyllene generationen” – 
Maja Reichard vann guld och slog dubbla 
världsrekord på 100 meter bröstsim, Jeffrey 

Ige tog silver i kula och 
18-årige Emil Andersson 
spelade hem ett brons i 
bordtennis.

– Jag tycker att många 
av de unga debutanterna 
har hanterat situationen 
jättebra och det lovar gott 

för framtiden. Alla är riktigt bra.

Det blev även guld för Jonas Jacobsson 
(frigevär 50 m), Stefan Olsson och Peter 
Vikström (dubbel i rullstolstennis) samt 
suveräna Anna-Carin Ahlquist, som impone-
rade stort genom att vinna bordtennisturne-
ringen utan att tappa ett enda set. 

Nu hoppas Svenska Handikappidrotts-
förbundet att framgångarna ska locka fler 

unga med funktionsnedsättningar till idrotten.
– Om det är vid något tillfälle som unga 

med funktionsnedsättning ser och märker 
vad man kan göra och vad som är möjligt rent 
idrottsligt, så är det just under de här 
dagarna. Det är nyttigt och kan få människor 
att växa, säger Henrik Hjelmberg på Svenska 
Handikappidrottsförbundet och Sveriges 
Paralympiska Kommitté.

Han menar att fler personer lockas till 
idrotten just i samband med Paralympics och 
andra stora evenemang. 

– När idrotten hamnar i ett medialt fokus 
så får man ofta ett uppsving, det gäller nog al-
la förbund. Se bara på fri idrotten och hur 
många unga de lyckades knyta till sig när 
Stefan Holm, Carolina Klüft och Christian 
Olsson var som bäst. l

Maja Reichard. 

ParaLymPicS bLev en PubLikfeSt

SverigeS toLv medaLjer i ParaLymPicS:
guld: Anna-Carin Ahlquist, bordtennis, Maja Reichard, 100 meter bröstsim, Jonas 
Jacobsson, 50 meter frigevär helmatch, Stefan Olsson/Peter Vikström, rullstolstennis.
Silver: Jonas Jacobsson, 10 meter luftgevär liggande, Anders Olsson, 400 meter frisim, 
Jeffrey Ige, kula, Anna-Carin Ahlquist/Ingela Lundbäck, bordtennis.
brons: Josefin Abrahamsson, bordtennis, Ingela Lundbäck, bordtennis, Emil Andersson, 
bordtennis, Damlandslaget, goalball.

Foto Martin nauclér
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Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK) administrerar 
och organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning.
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Har du också funderat 
på att börja idrotta? Vi 

söker ständigt nya 
talanger.

www.handikappidrott.se

annons.indd   5 2010-12-08   16.00
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Debatt Tyck till genom ett mejl till info@faktapress.se eller ett 
brev till Föräldrakraft, Målargatan 7, 111 22  Stockholm

Jag saknar viktiga delar i dokumen-
tären på TV2 om vardagen med barn 
med Downs syndrom. Jag erkänner

           faktiskt att jag stängde av när vi i 
programmet kommit till den tredje lyckliga 
familjen. Inser att det inte bara är Adam som 
är annorlunda, hela våran lilla familj är visst 
det – i Down-kretsar.

Var fanns den ensamstående, flera gånger 
om utbrända mamman som slåss mot 
väderkvarnar, har kalendern fullbokad med 
möten och läkarbesök, som gråter varje 
gång hon lämnar ifrån sig sin lilla son för att 
få egen tid och vila, som knappt har sovit en 
hel natt på tio år, som alltid har känslan av 
att hon borde göra mera, som varje sekund 
har i tanken ”var är han?” och som springer 
benen av sig för att passa honom samtidigt 
som hon får den övriga vardagen med hus, 
hem, familj, jobb, kärlek, vänner och en 
ynka fritid att gå ihop?

Var fanns storebror som med gott mod och 
massor av syskonkärlek sväljer att han får 
slag och armarna fulla av rivmärken, att 

mamma aldrig har tid och att han så ofta får 
ta hand om sin lillebror om så ibland bara 
några minuter för att mamman ska få gå på 
toa eller kanske duscha?

Och var fanns den 10-åriga killen som ofta 
behöver hjälp med att äta, som inte pratar 
eller tecknar särskilt mycket, som inte kan 
tala om hur många år han är eller själv kan 
åtgärda om han svettas eller fryser?

Är det här den bild som samhället får av 
våra kära Down-barn så förstår jag att vi som 
inte följer ”normen” får kämpa oavsett det 
gäller assistanstimmar, rätt storlek och 
funktion på blöjorna eller rätten till att 
kunna kommunicera.

Låter jag bitter? Kanske det. Min vardag ser 
rätt annorlunda ut mot den vardag som 
programmet ville spegla. Jag är ofta så trött 
att ett helt års vila inte skulle räcka. Jag har 
slagits i tio år och kommer att slåss så länge 
jag och Adam lever.

Några saker överensstämmer dock med 
mitt liv; jag älskar mina barn, jag lär mig 
ständigt av livet, och jag fascineras över alla 
framsteg - stora som små – som Adam gör.

Tyvärr kan jag tänka mig att det finns en 
anledning till att man visar upp de rosa-
skimrande familjerna och inte min; det är 
ett moment 22. Visar vi den verklighet jag 
lever i så ökar vi förmodligen antalet aborter 
och det vill jag inte. Därför borde jag vara 
tyst. Sitta tyst och nöjd, och säga tack och 
amen för den hjälp vi får idag, utan att 
bråka. Det är svårt ibland, men vem har sagt 
att livet ska vara lätt?

Lena Westerberg
Förälder

Härlig slut på artikeln! Tycker det är så 
synd att det ska vara så svårt! Har själv 
upplevt liknade saker med delar av vår 
kommun.  – Tove

SAKNAR PAPPORNA!
Varför tror många kvinnor att det bara är ensamstå-
ende mammor som tar hand om sina barn?

Varför kan det nästan aldrig skrivas ensamståen-
de föräldrar eller ensamstående pappor eller 
ensamstående pappor och mammor?

Jag har varit ensamstående pappa med min dotter 
sedan början på 2000-talet, är jag mindre värd än 
mammorna?

Nej, jag är inte bitter men trött att ständigt höra att 
ensamstående mammor har det jobbigt för det finns 
fler än jag som är ensamstående pappa som kan ha 
det jobbigt! – Ensam pappa

JAG ÄR STOLT 
DYSLEKTIKER 
Att vara arbetssökande och veta 
att min funktionsnedsättning 
eventuellt sätter begränsningar 
för mig gör att självkänslan inte 
alltid är lika ”stark” som hos andra 
människor.

Nu har jag lyssnat igenom 
svaren från de olika arbetsgivarna 
och jag hoppas verkligen att de 
håller det de 
säger!? 

Att vara 
öppen och 
låta en 
person med 
funktionsned-
sättning få ta 
plats på en 
arbetsplats 
kan ge 
arbetsgivare 
väldigt 
mycket. 
Tänk vilken 
förmå ga som öppnas upp och 
vilken kunskap vi som har olika 
funktionsnedsättningar bär på.

Själv är jag stolt dyslektiker. 
Det har tagit mig fem år att lära 
känna mina hjälpmedel och 
använda dem på rätt sätt. Att 
komma till en ny arbetsplats, få 
lära sig nya saker är för min del 
alltid roligt och intressant.

Då jag är dyslexiinformatör och 
har lärt mig hur min funktionsned-
sättning ”begränsar och ger mig 
möjligheter” har jag också insett 
vilken tur dyslexin ger mig. Det 
finns så mycket kunskap att 
sprida och så många företag som 
skulle behöva lite kompetensut-
veckling.

En sak till som är viktig att 
tänka på: Om man har haft en 
jobbig bakgrund och självkänslan 
sjunkit, tror jag en viktig grund-
sten för blivande arbetsgivare är 
att tänka på: Hur mår den 
anställde? Kan vi kanske hjälpa 
personen framåt genom kompe-
tensutveckling eller hjälpa att 
bygga upp självkänslan?

Vid tangenterna,
Jonas Plunteman
Vilja & Styrka

Lena Westerberg, 
som har skrivit 

denna debattartikel, 
är förälder till en 

tioårig pojke med 
Downs syndrom.

Jonas Plunteman 
kommenterar 
arbets givarnas svar 
i Föräldra krafts 
enkät.

” INTE KONSTIGT ATT VI MÅSTE KÄMPA FÖR 
STÖD OM TV GER ROSASKIMRANDE BILD”

Var fanns den ensamstående, flera gånger 
om utbrända mamman som slåss mot 
väderkvarnar, har kalendern fullbokad med 
möten och läkarbesök, som gråter varje 
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Mina föräldrar 
är dummast i hela 

världen.

Typiskt min otur 
att dom gifte sej 

och fick MEJ.

Jag hatar 
alla.

Hur kan folk bara bli 
förälskade? Alla är 

idioter.

Kanske det … men 
titta på alla färgerna 

på träden idag.

Ja? 
Och … ?

Det är väl 
roligare att 
se sånt här 
MED någon 
än alldeles 

ensam?

Jo, KAAANSKE … men 
jag ser det hellre 
med en tiger än med 

än människa.

Ja, DET är ju 
självklart.

Sverige är ett fantastiskt 
land och vi har kommit 
långt på många områ-

den. Ett sådant område är 
tillgängligheten, där inte 
minst LSS är ett tecken på hur 
långt vi kommit. Samtidigt har 
vi mycket kvar att göra.

Bland annat måste arbets-
marknaden bli tillgänglig. 
Risken att bli arbetslös för en 
ungdom med funktionsned-
sättning är idag mycket större 
än för en ”vanlig” ungdom. 
Här måste det bli förändring

Det finns massor av 
anledningar till att arbete är 
viktigt. För den enskilda 
människan innebär det att 
man får möjlighet att leva ett 
självständigt liv. Det innebär 
också att man får känna sig 
behövd och att man tillför 
något, och det är en viktig 
känsla för en människa. Ens 
värde som människa sitter 
inte i vad man gör, det måste 

vi alltid komma ihåg, men 
mycket av självförtroendet 
sitter där. Att gå arbetslös i 
långa perioder är inte bra för 
någon.

För samhället innebär det 
också att fler är med och 
betalar skatt samtidigt som 
färre människor behöver stöd 
av staten. Arbetslösheten är 
dyr för Sverige. Det är helt 
enkelt så att alla vinner på ett 
samhälle där fler arbetar, vare 
sig de har en funktionsned-
sättning eller inte.

Den viktigaste åtgärden för 
att minska arbetslösheten 
bland funktionshindrade är 
att förändra attityderna. Det 
finns mycket att vinna för en 
arbetsgivare som anställer 
funktionshindrade och det 
innebär inte en massa 
oöverkomliga problem, utan 
istället nya resurser. Men 
funktionshindrade måste 

också våga 
söka arbeten. 
Söker man 
inte jobb, så 
får man inte 
jobb.

För att få 
funktions-
hindrade att 

söka jobb har jag föreslagit att 
en head-huntingenhet ska 
införas i Göteborg, som ska ha 
uppdraget att matcha funk-
tionshindrade med lediga 
tjänster inom staden. När en 
ledig tjänst utlyses ska 
enheten uppmana lämpliga 
kandidater med funktionshin-
der att söka, och kanske lotsa 
dem i processen. Det finns 
många som vill, och skulle 
kunna jobba, men som 
behöver lite hjälp på traven. 
Det handlar inte om kvote-
ring, alla sökande ska konkur-
rera på lika villkor, men det 
finns de som behöver extra 

hjälp för att komma in i 
processen.

Det är inte en åtgärd som 
kommer att leda till att alla 
funktionshindrade har arbete 
i framtiden, men jag är 
övertygad om att det skulle 
hjälpa några. Tyvärr sa övriga 
partier nej till att arbeta vidare 
med en headhunting-enhet 
när frågan var uppe i kom-
munfullmäktige, men jag 
driver på för att mina kristde-
mokratiska kollegor i andra 
kommuner ska ta upp frågan.

I Göteborg ser det just nu 
mörkt ut för head-huntingen-
heten, men jag kommer att 
fortsätta att arbeta med 
arbetslösheten bland funk-
tionshindrade, för den måste 
minska nu.

David Lega (KD)
Kommunalråd i Göteborg och 
andre vice partiledare

”KOMMUNER BÖR SATSA PÅ HEADHUNTING”

David Lega

Den viktigaste åtgärden för 
att minska arbetslösheten 
bland funktionshindrade är 
att förändra attityderna. Det 
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KALENDARIUM

➤  15-16 OKTOBER 2012
Bygga broar. Konferens om arbetsmark-
nad i Västerås 15-16 oktober.

➤  17-18 OKTOBER 2012
Fokus Hjälpmedel. Bombardier Arena,
Västerås.

➤  18-19 OKTOBER 2012
Att leva hela livet. Konferens i Göteborg.

➤  22 OKTOBER 2012
Mångfald och företagande, Scandic 
Star Hotell, Sollentuna.

➤  26-27 OKTOBER 2012
Dysleximässan anordnas i Jönköping.

➤  6 NOVEMBER 2012
Frukostdebatt om hjälpmedel anordnad 
av Föräldrakraft.

➤  6–7 NOVEMBER 2012
Autism- och Aspergerför bundets 
rikskonferens.

➤  12-15 NOVEMBER 2012
Funktionshinder i tiden, konferens 
anordnad av SKL.

➤  20-21 NOVEMBER 2012
Activa rikskonferens.

➤  6 DECEMBER 2012
Föräldrakraft nr 6 
utkommer.

➤  10 JANUARI 2013
Föräldrakraft nr 1 
utkommer. 

➤  22 MARS 2013
Föräldrakraft nr 2 utkommer. 

➤  16-18 APRIL 2013
Leva & Fungera på Svenska Mässan 
i Göteborg.

➤  14-16 MAJ 2013
Särskolan i världen. Särskolans 
riks konferens i Jönköping. 

➤  24 MAJ 2013
Föräldrakraft nr 3 utkommer. 

➤  2 JULI 2013
Föräldrakrafts dag i Almedalen med 
debatt om arbetsmarknad och stort 
mingel.

AKTUELLT FRAMÖVER

@ Alltid uppdaterat på FORALDRAKRAFT.SE/EVENTS

”Värdefull 
Föräldrakraft är tidningen 
för Dig som är förälder eller 
anhörig till barn med 
funktions nedsättning och 
särskilda behov. Varje 
nummer innehåller massor 
med tips och praktisk 
vägledning, intervjuer, 
teman och reportage. 

Beställ en helårsprenume-
ration (6 nr) för 363 kr 
 genom att fylla i kupongen 
här intill. Eller ta två år direkt 
(12  nr) för endast 726 
kronor så missar du 
ingenting!

LÄSNING FÖR DIG SOM 
FÖRÄLDER OCH PROFESSIONELL!”

FÖR DIG SOM HAR BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD!

Snart dags för dysleximässa i Jönköping. Senast var det i Skellefteå.
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Ja tack, jag beställer:
6 nummer för 363 kronor inkl moms
12 nummer för 726 kronor inkl moms
Information om annonsering

Välj ett   
alter nativ!

Klipp ut & posta kupongen 
i ett kuvert till FaktaPress, 
Målargatan 7, 111 22  Stockholm. 
Eller mejla till:
pren@faktapress.se

Ljud- & 
iPad-tidning 

UTAN EXTRA 
KOSTNAD!

Klipp ut & posta kupongen 

FÖRÄLDRAKRAFT NR  5, 2012         LÄSA & SKRIVA     TEM
A ARBETE     DAGLIG VERKSAMHET     FRITID     CRISTINA HUSM

ARK PEHRSSON     KAJAK FÖR HELA FAMILJEN

74 kr
INKL. MOMS

OM BARN OCH UNGA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

TEMA: LÄSA OCH SKRIVA  |  IDROTT: KAJAK FÖR ALLA

# 5 
OKTOBER 
2012 
ÅRGÅNG 7

TEMA: ARBETE

Gå gärna in på www.humana.se och läs mer om oss.

Ditt barn klarar en hel del. Till exempel att bestämmaöver Sveriges största företag inom personlig assistans. Vi arbetar efter ledstjärnan att alla har rätt till ett braliv. Och hur det ser ut vet bara du och ditt barn. Då ärdet ju inte mer än rätt att ni också bestämmer hur vibäst hjälper till. Det är många som känner likadant. För inget företag har lika många barn och ungdomarsom Humana. Så om det känns tryggt, känn er varmtvälkomna till Humana. 

Av 1 800 kunder är hälften barnoch ungdomar.
Det känns väl som ett tryggt val?
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SOSSO MILEGRIM OCH DAVID LEGA HJÄLPER DIG ATT TA FÖR DIG

Cristina Husmark Pehrsson OM SORGEN EFTER SONEN 
9 SIDOR OM 
FRITIDSAKTIVITETER

NU 
MED NY 
FORM!
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www.time2view.se

Sedan vi började samarbetet med Time2View har vi höjt kvalitén och 
dessutom har vi full koll på verksamheten. Systemet är mycket 
användarvänligt och tidsbesparande! Vi sparar tid och pengar – varje 
månad!”

ROBERT KLARQUIST, Libra Assistans

Tidrapportering och månadsavslut

e-signering mot
Försäkringskassan

Export till 
löne-/ekonomisystem

Schemahantering
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Returadress: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING

adressutrymme 155 mm x minst 25 mm

STÖD, OMTANKE  
OCH TRYGGHET. 
OAVSETT.
Vi erbjuder stöd och bästa tänkbara vård och  
behandling till barn, ungdomar och vuxna med  
social problematik, genom ett heltäckande utbud  
av tjänster inom individ- och familjeomsorgen.

Vi erbjuder:

• HVB-verksamhet

• Familjehem

• Hem för ensamkommande flyktingbarn

• Resurspersonsboende

• Övriga tjänster: frosunda.se/individ-och-familj

VI HJÄLPER TILL  
- DYGNET RUNT, ÅRET OM. 
Vi ser till att du får hjälp med din placering oavsett 
när du kontaktar oss. Om en placering inte fungerar, 
hittar vi ett nytt alternativ. 

Kontakta vår placeringsjour, tel: 020-22 80 00
Läs mer på: frosunda.se/individ-och-familj

Vi kan Vår sak |  Frösunda har mer än 15 års erfarenhet inom 
omsorg. Nu erbjuder vi också individ- och familjeomsorg och 
bistår socialtjänsten i deras uppdrag att leverera en kvalitets-
säkrad vård och omsorg. 

frösunda.
omsorg för högsta livskvalitet. oavsett.
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