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DMC - Disabled Making Careers
* Hur ser du på din framtid, vad gäller jobb och studier?
Camilla, ideella föreningen Globulen: Ljust….varit på starta eget information på
Arbetsförmedlingen, jag planerar att starta upp det företag jag länge tänkt på; webbutik,
konsthantverk, föreläsningar och hålla kurser, rehabiliteringsuppdrag med
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
Robert, ekonomiska föreningen BIIA: Om det fortfarande är möjligt för mig att få ta
studiemedel, så kan jag tänka mig att utbilda mig till trafiklärare. Genom BIIA genomförde vi
ett projekt under några månader, där jag fick god respons från projekt/studie deltagarna och
det har inspirerat mig. Kan också tänka mig att starta utvecklingsprojekt tillsammans med
kommunen och Arbetsförmedlingen med syfte att skapa ett bättre liv med framtidstro för
arbetslösa och andra. För övrigt tror jag inte att det kan bli något annat jobb till mig.
Veronica, företaget Construktiva konsult: Finns det inte möjlighet att fortsätta på min
nuvarande arbetsplats arbetar jag gärna några timmar i veckan på någon annan arbetsplats
med anpassade arbetsuppgifter. Jag tycker att det är trevligt att ha arbetskamrater och finnas
med i en gemenskap på en arbetsplats. En anställning ger också än mer trygg inkomst som
komplement till föreläsningarna där inkomsterna är ojämna och oförutsägbara. Jag hoppas att
jag sen om jag skulle bli arbetssökande igen ska ha något lättare att få ett nytt jobb. Då jag
genom mitt nuvarande arbete kommer att få arbetslivserfarenhet och en referens.
* Hur gjorde du för att få ditt jobb?
Samstämt: våga delta, hänga på saker som händer, engagera sig, vilja förändra egna
situationen
Camilla: redan i Laxå ville jag arbeta med hantverk och dela med mig av min kunskap,
funderade på att starta eget och ville samarbeta med Försäkringskassa och Arbetsförmedling.
Jag hade rätt till lönebidrag och vi diskuterade möjligheter, till och med skrev på en
projektidé. Men omständigheter förändrades, jag flyttade med min familj till Trollhättan.
Genom BIIA som anordnare hade jag under två år en sysselsättningsplats hemma på min gård
tillsammans med BIIA och föreningen Globulen utvecklat en verksamhet med hantverk,
odling och nu på senare också en webshop. BIIA tänkte till och ville hjälpa till att fortsätta
utveckla verksamheten, vilket ledde till att ideella föreningen Globulen kunde anställa mig
med förstärkt särskilt anställningsstöd och erbjuda andra långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna en sysselsättningsplats. Den anställningen har jag haft nu under över ett år,
återigen kan förutsättningarna behöva ändras, jag planerar att starta eget företag alternativt
hitta en fortsatt lösning med BIIA och Globulen.
Robert: Pluggade till gymnasieingenjör, jobb på Volvo 1986, trivdes inte. Kom att jobba i ett
familjeföretag på annan ort, monterade kopplingar varierande arbetsuppgifter och kreativt.
Fick tyvärr byta arbetsuppgifter, det blev tråkigt och jag flyttade. Nytt jobb på Volvo genast,
men trivdes inte denna gång heller, det blev studier i Borlänge som jag inte fullföljde. Reste

till USA, arbetslös, flyttade till tjej i Jönköping, hade ströjobb genom min far. Studerade på en
verkstadsutbildning – uppfinnaren i mig fick nytt liv. Jobb genom min sambos kontaktnät,
med verktygsframställan: extremt högt tempo under tre år, gick in i väggen, började
medicinera tyvärr. Nytt jobb som samordnare för verktygsframställan, blev uppsagd efter tre
år. Studerade 4 år produktutvecklare/projektledare, vilket blev ett sätt att komma långt från
arbetslivet. Men började utveckla mina torrtoaletter i trä och registrerade företag med
förlustavdrag i deklarationen som följd. Fick ströjobb genom Trätekniska centret i Tibro och
genom Adecco, till nu när jag har jobb med förstärkt särskilt anställningsstöd i BIIA,
arbetsintegrerande socialt företag. Ett jobb jag fått genom att jag fanns i Arbetsförmedlingens
databas, att jag valde BIIA som sysselsättningsplats och genom det fick företaget och mina
kollegor veta vem jag är, vad jag kan och hur jag jobbar.
Veronica: Jag har varit inskriven på Arbetsförmedlingen i åtta år och haft en SIUS-konsulent
som hjälpt mig söka arbetsprövningsplatser de senaste fem åren. Jag har också gjort tre
arbetsprövningar på bokhandel, bibliotek och arkiv men tyvärr har ingen lett till någon
anställning. Men det här arbetat fick jag genom egen kontakt. Jag gick på en föreläsning som
Arbetsförmedlingen arrangerade om egenanställningsföretag. Ulla som har företaget
Construktiva Konsult blev intresserad när hon hörde om mina föreläsningar och egen
erfarenhet av att leva med funktionsnedsättning eftersom hon jobbar med projektet DMC. Jag
blev också intresserad av att få veta mer om projektet och vi började träffas. Vi pratade med
min SIUS-konsulent om jag kunde får göra en arbetsträning och arbeta med projektet. Jag
gjorde en arbetsträning till att börja med på 3,5 månader. Jag trivs bra på arbetsplatsen så blev
glad när jag veta att jag skulle få börja arbeta där. Idag har jag en trygghetsanställning på 6
timmar i veckan som projektassistent i DMC. Jag vet även flera andra attitydambassadörer där
föreläsningarna även lett fram till ett annat arbete. Jag tror arbetsgivare får upp ögon för
personer med funktionsnedsättning/psykisk ohälsa som en resurs när man syns genom att göra
bra saker som att föreläsa. Jag fortsätter också föreläsa om neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar både genom (H)järnkoll, som timanställd och som egenställd genom
Construktiva Konsult. Eftersom jag har sjukersättning på 75 % har jag möjlighet att arbeta
upp till 10 timmar i veckan.
* Vad var din plan innan du fick/skapade det här jobbet, hur skulle du få ett jobb?
Camilla: som jag berättade innan, planerna fanns redan i Laxå 2010, ja redan på i början av
2000-talet gick jag en starta eget kurs i Hälsingland.
Robert: Mina förväntningar var större att Arbetsförmedlingen skulle hjälpa till, nu är
skillnaden att det är jag själv som bestämmer/försöker mera
Veronica: Planen var att fortsätta söka arbetsprövningsplats med hjälp av SIUS-konsulent
och hoppas att det leder vidare till någon anpassad anställning med anställningsstöd. SIUSkonsulenten från Arbetsförmedlingen är ett stort stöd. Men förmodligen hade jag varit
arbetssökande fortfarande bortsett från mina föreläsningar nu och då om jag inte fått den här
anställningen eftersom det varit så svårt att få ett arbete.
* Vad hade kunnat vara annorlunda för dig, om du inte haft kontakt
med BIIA, Construktiva, Globulen?
Camilla: jag hade kanske varit utbränd en gång till, kraven från Arbetsförmedlingen upplevs
som hårda, nu har jag haft möjlighet att utveckla verksamheten i egen takt och i samarbete
med BIIA och Globulen

Robert: det kan ha varit vad som helst, troligt är att jag varit på en annan sysselsättningsplats
och också där varit i en liknande anställning (förstärkt särskilt anställningsstöd = ger inte nya
A-kassedagar och man räknas som att vara i arbetsmarknadsåtgärd) fast i en annan
organisation.
Veronica: förmodligen hade jag varit arbetssökande fortfarande, bortsett från mina
föreläsningar då och då. SIUS-konsulenten från Arbetsförmedlingen är ett stort stöd, så
därifrån hade jag också fått stöd. Det har jag även nu.

* vad skulle arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och medmänniskor kunna
göra för att underlätta till jobb och studier, som du ser det?
Camilla: ge motivation, att få komma igång med något som är roligt. Satsa på hälsa,
helhetstänk med skapandet, att kunna använda sina händer som en del i en läkeprocess.
Robert: få ingång till en arbetsplats genom praktik, arbeta gratis, visa att man kan göra nytta,
få en chans. Krävs ett större socialt engagemang och att kunna visa på lönsamhet. Jag ska
själv börja räkna på det och se om några politiska initiativ tagits om detta. Annars får jag
börja mer aktivt själv få till en förändring. Arbetsgivare skulle våga se mer till de arbetslösa,
kvotera in kanske som representation för befolkningen? Medmänniskor skulle kunna bjuda in
mig till arbete, rekommendera mig, komma med förslag, vara stöd när engagemang och
självförtroende tryter.
Veronica: När det gäller att underlätta för personer med funktionsnedsättningar att få ett
arbete tycker jag det är viktigt att personalen på Arbetsförmedlingen har goda kunskaper om
vad olika funktionsnedsättningar innebär. Men också att man lyssnar till vad den enskilda har
att berätta om just sina svårigheter och styrkor. För alla är ju väldigt olika trots att man har
samma funktionsnedsättning. Viktigt att hjälpa personen hitta ett arbete som passar och där
styrkorna hos personen kan användas.
Det har fungerat bra för mig på Arbetsförmedlingen de senaste 5 åren sen jag fick SIUSkonsulent som har god kunskap om olika funktionsnedsättningar. Men tidigare hade jag flera
handläggare som trots att de var särskilt utbildade för att jobba med personer med
funktionsnedsättningar ändå hade svårt att förstå vad exempelvis mina motoriska svårigheter
innebär. Vilket gör att de sökt/föreslagit fel arbetsprövningar åt mig. En handläggare ville att
jag skulle arbetspröva i Second hand affär där jag skulle stryka och putsa skor och en annan
ville att jag skulle arbetspröva på ett ställe där man hjälpte gamla hänga upp gardiner. Byta
gardiner och stryka är något jag själv idag har hjälp i mitt eget hem med i genom hemtjänst.
Men jag behövde aldrig pröva dessa arbetsuppgifter då min socialsekreterare som jag haft
stort stöd av pratade med dem på Arbetsförmedlingen och fick dem förstå att dessa
arbetsuppgifter inte var lämpliga med mina funktionsnedsättningar.
Jag tycker det varit väldigt bra att ha SIUS-konsulent och den möjligheten tycker jag fler
personer med funktionsnedsättning borde få. På en del Arbetsförmedlingar är det lång
väntetid för att få en SIUS-konsulent och där skulle de behöva få mer resurser till att anställa
fler personer som kan jobba som SIUS-konsulenter. En SIUS-konsulent arbetar mer aktivt
mot arbetsgivare och att arbetsprövningen helst ska leda till anställning vilket ökar chanserna
att hitta ett lämpligt arbete för personer med funktionsnedsättning.
Intervjuerna med Camilla, Robert och Veronica genomfördes under januari 2015 / Ulla 0734996041

