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Kan assistansreformen
räddas?

Assistansreformen står inför en stor utmaning. Kan den överleva, och om 
den överlever, hur kommer den då att se ut? Vi står i dag inför ett faktum 

att möjligheterna att utföra kvalitativ assistans blir mer och mer orealistiska. 
Riksdag och myndigheter pumpar ut fler och fler regler och krav på oss an-
ordnare samtidigt, som de argumenterar för att assistansersättningen är för 

hög och att den varit så under många år. 

Regeringens okunskap om verk-
ligheten leder till att felaktiga be-
slut fattas som nu direkt sänker 
kvaliteten på assistansreformen. 
Mest konkret håller Regeringen 
igen ersättningen så att den inte 
ens täcker de löneökningar som 
bestäms genom kollektivavtal, 
vilket gör det svårare och svårare 
att anställa bra assistenter. 

I dag redovisar nästan en tredje-
del av alla assistansföretag för-
lust, medan en tredjedel uppvisar 
för branschen mycket höga vin-
ster (läsaren får själv dra slutsat-
ser om hur det går ihop). Före-
tagen däremellan går visserligen 
runt (eller gjorde det, för siffror-
na tar inte hänsyn till slopandet 
av ungdomsrabatten) men har så 
små marginaler att de ur ett före-
tagsekonomiskt perspektiv knap-
past kan ses som livskraftiga. Be-
tänk då också att färre än 8 % 
har en omsättning över 100 mil-
joner kronor. De flesta företag är 
med andra ord små eller till och 

Kontakta oss

med mycket små. Så små att de-
ras möjlighet att hantera en kris 
är begränsad. Ställ dig frågan: 
Skulle du vilja anlita ett företag 
som ur ett företagsekonomiskt 
perspektiv inte är livskraftigt och 
som har små möjligheter att han-
tera en krissituation? Jag vet vad 
mitt svar blir.

Den nuvarande politiken slår 
mot alla, privata som 
offentliga
Några av er tänker säkert att jag 
går på om hur synd det är om 
oss företag och så vidare. Det är 
dock inte min mening. Jag an-
vänder företagen som exempel, 
eftersom de har lagkrav på sig 
att offentligt redovisa sin eko-
nomiska ställning varje år, något 
som kooperativ och kommuner 
inte behöver. Eftersom alla dessa 
anordnare har samma kostnader 
är det dock sannolikt att även 
de står inför samma utmaning 
som företagen. Det jag beskri-
ver gäller alla anordnare. Privata 

som offentliga. Aktiebolag som 
kooperativ. Kommuner som en-
skilda arbetsgivare. Vi står inför 
en kris bland dem som ska se 
till att assistansen utförs och det 
kommer slå direkt mot de assis-
tansberättigade.

Bilden jag målar upp är dyster 
och jag beklagar att jag är den 
som behöver måla den. San-
ningen är dock att assistansre-
formen håller på att kollapsa. 
Det kan ta något år till, men vä-
gen går stadigt utför och stupet 
kan skönjas.

Frågan man då måste ställa sig 
är om reformen kan räddas? 
Svaret är nog nej! Inte i dess nu-
varande form i vilket fall. Alltför 
många experter har en alltför 
skev bild av verkligheten, ba-
serad på hörsägen, myter, eller 
deras politiska och ekonomiska 
egenintresse. Detta omöjliggör 
för politiker och tjänstemän att 
fatta rätt beslut. Min personliga 
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uppfattning är att reformen är 
bortom räddning. Regeringen 
verkar likaså vara av den uppfatt-
ningen. Den har nyligen medde-
lat att de tänker tillsätta en ny 
utredning. Frågan är dock om 
denna utredning kommer göra 
en objektiv analys av verklighe-
ten eller om den kommer göra 
som de senaste utredningarna 
gjort, titta i gamla utredning-
ar och komma fram till samma 
gamla förslag baserat på samma 
gamla felaktiga sanningar. Det 
finns dock hopp. Regeringen 
verkar vilja bjuda in alla berörda 
parter till utredningen. Hoppas 
bara att utredningen inte tar fyra 
år på sig som den senaste stora 
utredningen gjorde. Om fyra år 
kommer nämligen inte assistans-
reformen finnas kvar annat än till 
namnet. Fortsätter den politiska 
inaktiviteten att råda kommer re-
formen mer likna hemtjänst där 
kvalitet och den assistansberätti-

gades valfrihet och självbestäm-
mande är ett minne blott.

Finns det något hopp?
Står vi då inför en återgång till 
det gamla samhället med institu-
tioner och offentlig styrning? Jag 
tror trots allt inte det. Politikerna 
verkar unisont vara av den upp-
fattningen att reformen med sin 
valfrihet och självbestämmande 
är något positivt. Därför vill jag 
tro att det kommer att ordna sig 
till slut. Vi står dock inför ett par 
tuffa år fram till dess att den nya 
reformen kommer på plats. 

Hur kommer då allt detta att på-
verka er, Vividas kunder och med-
arbetare? Naturligtvis är detta 
svårt att förutspå. Det enda som 
är säkert är att eftersom Vivida är 
ett stort företag har vi betydligt 
bättre förutsättningar att klara 
den kris som ligger för oss. Vi har 
också vetat om att detta varit i an-

tågande och har därför vidtagit 
åtgärder för att i så stor utsträck-
ning som möjligt förhindra att 
kvaliteten i assistansen påverkas. 
Vi tror att vår planering gör att 
vi kommer kunna hålla en bättre 
servicenivå med bättre kvalitet 
en de flesta andra aktörerna på 
marknaden. Naturligtvis kommer 
vi att behöva begränsa vissa av 
de tjänster vi kan erbjuda idag, 
men vi kommer göra allt för att 
försöka vara lyhörda för era öns-
kemål, så att vi kan erbjuda rätt 
tjänster. På det hela taget är vi 
därför ganska optimistiska inför 
framtiden. Inte för att den ser 
ljus ut, utan för att den inte ser 
lika mörk ut som för många an-
dra assistansföretag. Det innebär 
ju att vi kan erbjuda våra kunder 
en bättre tjänst än vad som skul-
le kunna fås någon annanstans. 
Lyckas vi med det är vi nöjda.

Allt för många experter har en allt 
för skev bild av verkligheten



Anna Svensson-Crona



AV: MALIN BRAUER

En av de första intervjuer jag gjorde som nyanställd kommunika-
tör hos Vivida, var med Anna Svensson-Crona. Vi träffades 2012 i 
en bullrig mässresturang i Malmö. Där, mitt i sorlet från hundra-
tals lunchade människor berättade Anna öppet och ärligt om sitt 
liv. Det liv som inte alls blev som hon hade förväntat sig. Då möt-
te jag en människa som hade mycket att kämpa med. Som för-

sökte förstå och bygga ett liv utifrån givna förutsättningar. Idag, 
tre år senare, är det en annan Anna som sitter framför mig. Som 

passerat en brytpunkt och insett att livet är rätt bra ändå.

DET BLIR BÄTTRE

”Det blir bättre”

Under dagarna som följde visade det sig att 
Axels respirator kunde kopplas bort. Man fick 
svar på flera undersökningar och det stod 
klart att Axel skulle överleva, men också att 
han hade epilepsi, och att han med allra störs-
ta sannolikhet skulle få en CP-skada. – Men 
det viktigaste var ju att han skulle överleva! 
säger Anna och fort
sätter, 
– Vi kastades lite 
mellan hopp och 
förtvivlan. Vi var å 
ena sidan glada att 
han överlevt, men 
å andra sidan frus-
trerade och skär-
rade av beskedet 
om CP-skadan. 
Det förändrade 
ju radikalt vårt 
liv.”

Utdrag ur artikel från 2012
”Axel kom till världen 2007. På grund av 
hög arbetsbelastning på förlossningsav-
delningen upptäcktes inte att Axel inte 
mådde bra och att han hade drabbats av 
syrebrist. – Det första jag hörde när Axel 
kommit var: ”tryck på larmknappen!”. Se-
dan klippte barnmorskan av navelsträng-
en, något hon bara några minuter tidiga-
re frågat Jonas om han ville göra. Efter 
det såg jag hur gråblå Axel var, han såg 
liksom död ut. Min första tanke handla-
de om vad vi skulle göra med barnvagnen 
om inte Axel skulle överleva… Tankarna 
är inte precis rationella i ett sådant ögon-
blick, säger Anna. Efter förlossningen 
påbörjades hjärt- och lungräddning och 
Axel flyttades till neonatalavdelningen där 
han hölls nedkyld till 32 grader för att be-
gränsa omfattningen av hans hjärnskada. 
– När Axel och Jonas försvann från rum-
met var jag rätt övertygad om att jag inte 
skulle se Axel vid liv igen. Så när jag en 
timme senare fick komma till avdelningen 
där Axel fanns var det oerhört skönt att se 
honom igen, berättar Anna.

Axel som liten
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Försökte få livet att fungera
När vi träffades 2012 mötte jag en samlad 
kvinna, och till det yttre helt ok. Men jag 
kunde bara ana att det bakom den oerhört 
välpolerade fasaden fanns något annat. 
Något som man i en intervju ser, men inte 
förmår fråga om. Anna och Jonas var mitt 
uppe i processen att försöka förstå, och att 
försöka få livet att fungera, trots förändra-
de förutsättningar. 
   ”– Vi har fått se till att det fungerar, hur 
skulle vi annars göra? Axel är ju vår son och 
vi bara måste få det att gå liksom. Idag har 
vi det bra. ”Visst kan jag tänka på hur det 
skulle ha blivit om Axel inte haft en CP-ska-
da, men då hade det ju inte varit min älska-
de Axel” avslutade Anna vårt samtal 2012.

Sedan sist vi sågs har jag burit med mig 
den här familjens berättelse, och jag har 
ofta tänkt på hur livet plötsligt kan föränd-
ras. Blir helt annorlunda mot det vi tror och 
förväntar oss. Jag har så många gånger 
funderat över hur de mår nu, och om livet 
förändrats. 

Ett annat lugn
En oerhört vacker dag i november arrang-
erade Vivida en aktivitetsdag för våra kun-
der i Skåneregionen på den Blå planeten i 
Köpenhamn, och äntligen fick jag återigen 
intervjua Anna och ställa frågan hur deras 
liv ser ut idag. Ännu en gång sitter vi mitt i 
sorlet av hundratals lunchande människor. 
Genom de stora panoramafönstren ser jag 
Öresund breda ut sig. Solen skiner från 
en klarblå himmel och solstrålarna får ha-

vet att glittra. Framför mig sitter Anna, och 
nästan direkt märker jag ett annat lugn hos 
henne än vad jag såg 2012.

Axel har börjat skolan
Sedan sist har det hänt en hel del i Annas liv. 
Hennes äldsta son Anton har flyttat hemi-
från för att studera. Kvar i hemmet är Anna, 
Jonas och Axel. Axel har börjat skolan. Inför 
skolstarten genomgick han en två veckor 
lång utredning, där varenda test och kontroll 
som kunde göras utfördes. Det framkom att 
Axel nu också har diagnosen utvecklings-
störning. 
   – Det var egentligen inget nytt för oss, vi 
har förstått att det var så, men det är skönt 
att det är konstaterat och att stödet till Axel 
kan anpassas därefter, berättar Anna. Nu 
går Axel i särskolans första klass. Två fan-
tastiska lärare hjälper honom dagligen och 
han trivs oerhört bra. För Anna är Axels skol-
gång ett sätt att andas ut, att hitta lugnet 
och kraften. 
   – Jag vet ju att han har det bra, att han 
trivs, och då behöver jag inte vara påkopp-
lad under den tiden, utan jag kan stänga av 
lite, säger Anna. 

”Han måste få ha ett liv”
Familjen strävar efter att leva ett så bra liv 
som möjligt utifrån Axels förutsättningar. 
Att umgås, och vara tillsammans och upple-
va saker har tagit en allt större plats i livet, i 
takt med att de lärt sig att det fungerar bra 
och att Axel mår bra av det. Upplevelser och 
intryck medför såklart också problem. 
   – För ett tag sedan kom en liten tjej från 

– Jag vet ju att han har det bra, att han 
trivs, och just då behöver jag inte vara 
påkopplad under den tiden, utan jag 

kan stänga av lite, säger Anna.
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skolan fram till mig och frågade om inte 
Axel kunde gå på fritids, hon ville ju så gär-
na leka med honom, berättar Anna. Men 
på grund av Axels allvarliga epilepsi går 
det inte. Ju fler intryck Axel får, desto fler 
epilepsianfall får han. Men samtidigt säger 
Anna att han ju måste få ha ett liv, och att 
familjen och Axels assistenter därför fått 
lära sig att hantera anfallen. Men det gäl-
ler att prioritera, därför fungerar inte fritids 
just nu. 

Anna kom till en brytpunkt
Men Annas liv då? Axels liv har helt klart 
berikats av skolstarten, men hur har Annas 
liv förändrats sedan sist vi sågs? 
   - Jag känner mig stark, och stabil, säger 
Anna och fortsätter, - men jag måste ju 
också få det att fungera, berättar hon. Hon 
berättar att hon för något år sedan kom till 
en brytpunkt i livet. Alla känslor, all den an-
spänning och sorg som Axels funktionsned-
sättning medfört, och den stora anpassning 
av livet som familjen fått lov att göra gick 
inte längre att skjuta undan och ignorera 

och Anna kraschade. 
   – Det var en oerhört tung period för fa-
miljen, min man Jonas fick ta på sig allt 
ansvar för Axel, för jag orkade inte med 
något annat än mig själv, berättar Anna. 

”Idag är jag lugnare och mer stabil”
   - Fram till den punkten har jag aldrig tillå-
tit mig själv att känna efter, att bryta ihop, 
berättar Anna. Det har bara handlat om 
att hålla ihop, och försöka göra det bästa 
av situationen. Vara stark, klara av allting. 
Inte visa känslor. Men till slut gick det helt 
enkelt inte. På andra sidan sammanbrottet 
fanns något mycket bättre för Anna. 
   - Idag är jag mycket lugnare och sta-
bilare, och när det är tungt så tillåter jag 
mig själv att bryta ihop. Då får Jonas axla 
ansvaret. Att bryta ihop och våga känna 
det man känner är något jag tror att vi alla 
behöver, berättar hon.

Träningen fungerar läkande
I samband med Annas sammanbrott bör-
jade hon också använda ett annat verktyg 

Axel, 2012
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som verkligen förändrat och förbättrat 
hennes liv, både fysiskt och psykiskt. 
   – Jag började ta promenader, för det hade 
jag ju hört rensade hjärnan. Jag gick och 
gick och fick verkligen möjlighet att sortera 
mina känslor och tankar och mådde väldigt 
bra av det, berättar Anna. Promenaderna 
blev längre och längre och övergick till 
slut i joggingturer. Promenadskorna byttes 
så småningom ut mot löparskor och nya, 
anpassade träningskläder inhandlades. För 
Anna är träningen läkande. 
- Motivationen att fortsätta har kommit 
med resultaten, jag mår fantastiskt bra och 
helt plötsligt kan jag springa sträckor som 
jag tidigare upplevt som helt omöjliga för 
mig att klara av, berättar hon. Hon berättar 
också att hon idag även har styrketräning 
på träningsschemat.
- Jag styrketränar för att kunna leva mitt liv, 
och i det ingår Axel och en hel del tunga 
lyft och moment som jag måste kunna kla-
ra av, säger hon.
- Men den största fördelen är att jag tycker 
mycket mer om mig själv, säger Anna.

Vill lyfta Axels fantastiska assistenter
I familjen Svensson-Cronas liv finns sedan 
många år tillbaka också Axels assistenter. 
Några dagar efter vår intervju får jag ett 
mail från henne där hon ber mig poängte-
ra assistenternas betydelse för familjens liv. 
”Jag vill gärna ha med hur mycket assistan-
sen spelar in i vårt liv också! Alltså utan de 
fantastiska assistenter vi har till Axel hade 
inte mitt, Jonas och inte minst Axels liv varit 
så bra som det ju faktiskt är. De gör Axels liv 
möjligt på något sett och ger oss möjlighet 
att vara föräldrar, inte bara vårdare. För det 
är ju faktiskt en stor del av det hela”

Hanterar situationer annorlunda
Jag ställer Anna frågan om livet är bättre 
nu, än sist vi sågs? Svaret är självklart. Det 
är så mycket bättre. Men vad beror det på? 
Anna menar att det för henne hängde på 
skolåldern. Barnet blir äldre, inget är nytt 
längre. Lite uppgivet har Anna lärt sig att 
hantera de problem och besvikelser som 
hon tidigare mådde väldigt dåligt över. 
– Det tar några år, och sedan har man lärt 
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sig acceptera situationen, och lärt sig att låta 
livet bestå av den glädje som finns, snarare än 
alla de problem man som förälder till ett barn 
med funktionsnedsättning ständigt stöter på, 
berättar hon.

”Livet är rätt bra ändå!”
När vi sågs 2012 berättade Anna att hennes 
största oro var hur Axel skulle bli behandlad 
genom livet. 
– Idag vet jag att Axels liv inte kommer bli 
som hans storebror Antons liv, men Axels liv 
blir bra för det. Jag tänker såklart en del på 
framtiden. Min oro är fortfarande att han inte 
ska kunna göra allt han vill, men det kommer 
sedan. Det viktiga är att leva här och nu, och 
ta tillvara på den tid som är just precis nu. Jag 
har insett att livet är rätt bra ändå, avslutar 
Anna.

DET BLIR BÄTTRE

Att vara stark är att se möjligheterna i det som verkar omöjligt,
att kämpa trots motvind och låta det bli till en utmaning. 

Att vara stark är inte att veta bäst och vara främst. 

Att vara stark är att acceptera livets vilkor. 

Att vara stark är att tänka om när livet inte blir som du planerat.

Att vara stark är inte att springa fortast eller hoppa högst. 

Okänd
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Ingredienser
1dl vispgrädde
200g blockchoklad av bra kvalitet

Gör så här
Värm grädden till kokpunkten. Bryt chokladen i 
bitar, lägg den i grädden och rör tryffeln slät. 

Smaksättning kan varieras genom att använda 
smaksatt choklad eller att man droppar i lite 
smaksättare. Till de här tryfflarna har jag valt 
mörk choklad och hällt i lite mangovinäger samt 
ljus choklad och lagt till limoncello (citruslikör). 
Båda sorterna har rullats i kakao. 

Låt tryffeln halvstelna, går snabbast om man 
häller smeten i en skål och sätter i kylskåpet ca 
en timme. Forma sedan till kulor och rulla i kakao 
om du vill. Alternativt häll tryffeln direkt i små 
ischokladformar och dekorera på valfritt sätt. 

Katarinas tryfflar

Katarina

Gott och enkelt godis hör julen till! Här bjuder vår lönespecialist på 
tips hur du kan göra två olika sorters tryfflar till julens godisbord!

Ring oss gärna! 

      019-20
 90 60

ANNONS

Alla medarbetare på Vivida får 30% rabatt 
på hela Hygienshoppens sortiment
I vårt sortiment hittar du bland annat tvättmedel, hud- och hårvård, toa-
lettpapper, blöjor, kaffe och mycket mera. Vi har många fina varumärken 
som till exempel Via, Comfort, YES, Weleda, Bambo med flera. 

På Hygienshoppen.se handlar du dina produkter med 
leverans direkt hem till din dörr.
För att ta del av rabatten behöver du en egen inloggning. 
Den får du genom att maila dina kontaktppgifter till 
info@hygienshoppen.se eller ringa 019-20 90 60



Vivida stödjer 
Rädda Barnen

Årets julklapp

De senaste åren har Vivida valt att som julklapp till alla 
medarbetare ge ett bidrag till en välgörenhetsorga-
nisation. I år valde vi att skänka alla julklappspengar 
till Rädda Barnen. Det var ett givet val – att stödja det 
mest värdefulla vi har – våra barn.

Vi vill på så sätt tacka alla våra medarbetare för deras 
goda och mycket betydelsefulla arbete under 2015.

Rädda Barnen arbetar för barn 
och familjer som befinner sig på 
flykt och de finns på plats hela 
vägen från krigszonerna, längs 
flyktvägarna och i Sverige. Rädda 
Barnen delar ut akuta förnöden-
heter, hjälper familjer att återför-
enas, ser till att barn får fortsätta 
sin skolgång och upprättar trygga 
barnvänliga platser där barn kan 
få en fast punkt och hjälp att 
bearbeta traumatiska upplevelser.

God Jul & Gott Nytt År!
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Året som gått 2015

ÅRET SOM GÅTT 2015

2015 går mot sitt slut, och för Vividas del har det gångna året varit ett fantastiskt 
relationsår. Tillsammans har vi, medarbetare, kunder och anhöriga, fått träffas vid 

ett flertal tillfällen och vi ser tillbaka på en lång rad av härliga aktiviteter och 
möten, med alla oss som tillsammans utgör Vivida. I skrivande stund planerar vi 

för ett minst lika innehållsrikt 2016. 

Har du förslag på aktiviteter som du vill att Vivida ska arrangera? 
Hör gärna av dig till asa.lamu@vivida.se.

Anhörigforum 
I maj arrangerade Vivida 
återigen anhörigforum, en 
möjlighet för våra kunders 
anhöriga att träffas och 
utbyta erfarenheter. Årets 
anhörigforum ägde rum på 
Färna herrgård och deltagar-
na beskrev att de fick massor 
med ny energi! 

Boendet 5 år
Under 2015 har Vivida assistansboende hunnit 
fylla 5 år! Det firades såklart med tårta! 



ÅRET SOM GÅT T 2015

Kolmården 
Under en underbar dag i maj träffades 116 kunder och 
medarbetare på Kolmårdens djurpark och fick uppleva alla 
de fantastiska djur som finns i parken. Fyra vinnare fick 
också möjlighet att exklusivt träffa parkens delfiner för ett 
närgånget möte, något som var mycket uppskattat. 

Folkrace i Kumla
I maj träffades ett gäng 
kunder och assistenter 
i Kumla för att testa på 
folkrace i anpassade bilar. 
Trots att regnet öste ner 
blev det en fartfylld och 
äventyrlig dag som verk-
ligen uppskattades av de 
som var med!  



Den Blå planeten
I November träffades några barnkunder och 
deras familjer, assistenter och medarbetare från 
Vividas kontor i Köpenhamn för ett besök på 
Den blå planeten. Tillsammans fick vi en under-
bar upplevelse bland hajar, rockor och havsuttrar.  

Besök av Jan Björklund
I maj fick Vivida besök av Jan 
Björklund från Folkpartiet, och vi 
fick möjlighet att berätta om vår 
verksamhet. Jan träffade också 
några av våra kunder och besökte 
Vividas assistansboende. 

Arbetsledarutbildning
Under hösten har Vivida arrangerat två 
arbetsledarutbildningar där vi fokuserat 
på att utbilda våra arbetsledare i deras 
roller. Vi har haft två härliga tillfällen med 
mängder av spännande och utmanande 
diskussioner.  

ÅRET SOM GÅTT 2015



Föreläsning med Linda-Olivia och Nancy
Under två kvällar i höst har vi fått möjlighet 
att inbjuda till föreläsning med Linda-Olivia 
Olofsson som talat om att växa upp med en 
funktionsnedsatt lillebror, och vår egen jurist 
Nancy Ganic-Murtic som berättat om juridiken 
kring personlig assistans.  

MåBra-kväll
I november bjöd Vivida in till 
en kväll som bara handlade om 
att må bra. Chokladprovning, 
massage och mindfullness stod 
på schemat och kvällen blev 
superhärlig. Den här aktiviteten 
återkommer med allra största 
säkerhet också nästa år. 

Assistansens dag
Den 4 juni firades för första gången 
den av Vivida instiftade Assistan-
sens dag. En spännande dag där vi 
tillsammans lyfte fram de positiva 
aspekterna av personlig assistans. 

ÅRET SOM GÅTT 2015



Per-Johans tankar 
Jag är en man mellan femtio och sextio som har 
ett neurologiskt funktionshinder sedan födseln. 

KRÖNIKA

16 -  VIVIDANYTT  5 - 2015

Så närmar vi oss jul och nyår 
igen. Känns inte som det var cir-
ka tolv månader sedan jag satt 
och skrev på förra julnumrets 
krönika. Äta lussekatter och tit-
ta på tända ljus kan jag mycket 
gärna göra, men släkt och vän-
ner är betydligt bättre på att till-
verka dessa ”jultillbehör”, därför 
ägnar jag mig åt annat. 
 
Vi har nog alla olika sätt att 
förhålla oss till de stora högti-
derna. Därför kan det vara svårt 
att säga när julen börjar. För mig 
personligen börjar den intensiva 
jultiden den tionde december 
och slutar med trettondag jul, 
sjätte januari. Hur kan det kom-
ma sig att jag utpeka ett kalen-
derdatum så precis? 
 
Nobeldagen med prisutdel-
ningar samt festmiddagar för 
nobelpristagarna både i Stock-
holm och Oslo är alltid något 
speciellt. Och Alfred Nobels syfte 
var ju att med sin donation bi-

TEXT: PER-JOHAN INGBERG

dra till både framsteg inom forsk-
ning, kultur och en fredligare 
värld. Hur väl det har lyckats kan 
man alltid diskutera, men Nobels 
bakomliggande ambition är i alla 
fall lovvärd. 
 
Nästa stopp på min julstafett 
måste ju bli Lucia. De flesta av oss 
har väl varit med om ett antal lu-
ciafester/luciatåg genom åren, en 
del ”blötare” än andra. I tonåren 
hade vi luciafirande i ett och ett 
halvt dygn, ibland höll det  i sig 
kanske upp till två dygn. Vi bör-
jade på kvällen den tolfte decem-
ber på ungdomsgården, fortsatte 
under natten. Gick hem och sov 
några timmar för att orka ta sig 
till skolan. I gymnasiet kan jag 
inte minnas att det var så myck-
et undervisning denna dag, mest 
spex och lekar efter körens tradi-
tionella julkonsert.
 
Senare i livet när jag hade bör-
jat yrkesarbeta, var det ju lucia-
tåg med kaffe, pepparkakor och 

lussebullar i personalmatsalen. 
Följt av glögg, pepparkakor, 
lussebullar och annat tilltugg 
på den egna avdelningen eller 
hos ”grannar” som man hade 
samarbete med. Självklart 
var eventuella alkoholhaltiga 
drycker vid dessa tillfällen ut-
byta mot alkoholfria alternativ. 
P.g.a. svårigheterna att få ihop 
det med färdtjänst och annat 
har det med åren mer och mer 
blivit TV-Lucia som gällt för 
mig. Visst är det sött och trev-
ligt med små tomtegummor- 
och gubbar och pepparkaks-
gubbar i barnstorlek… 
Själv föredrar jag dock luciatåg 
som vänder sig till en vuxenpu-
blik. Sofia Kjellgren gjorde ett 
år en mycket vacker luciakon-
sert ifrån någon av Stockholms 
kyrkor som sändes i tv.
 

Adventstiden och julförbe-
redelser är ju mycket musik. 
På 1990-talet sändes en myck-



et fin och minnesvärd konsert i tv 
med Anna-Lotta Larsson och Göran 
Fristorp. Runt Millennieskiftet fram-
förde även Ainbusk en bra konsert 
från Visby. 
 
Hur är det med mina minnen av 
julkonserter live? Det har förekom-
mit det också. 2011 var jag på 
”Rock´n Roll X-mas show” med Eva 
Eastwood och the Refreshments.
 
En annan tradition som hör ad-
vent och jul till är ju Adventskalen-
dern – som det hette i min barn-
dom – nu är väl den vedertagna 
benämningen Julkalender. Julka-
lendern har ju för många svenskar 
blivit synonymt med den julkalender 
som produceras av – eller i samar-
bete med - Sveriges Television varje 
år sedan slutet av 1950-talet. Den 
brukar kunna vara lika omdiskute-
rad som årets julvärd – sedan Arne 
Weise slutade.
 
Klara höjdare för mig bland SVT:s 
julkalendrar har varit: ”Teskeds-
gumman” (1967), ”Klart spår till 
Tomteboda” (1968), ”Herkules 
Jonssons storverk” (1969), ”Trollti-
der” (1979), ”Julstrul med Staffan 
och Bengt” (1984), ”Pelle Svanslös” 
(1997). 
Med dessa tankar tillönskar jag alla 
läsare en God Jul och Ett Gott Nytt 
År 2016! Och hoppas att vi möts 
igen på det nya året! 
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För mig personligen börjar den 
intensiva jultiden den tionde 

december. 

KRÖNIKA

PER-JOHAN INGBERG

Källa för att hitta julkalendrarna 
har varit: Wikipedia ”Julkalen-
dern i Sveriges Television”.
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ARTIKEL

Julsallad 

Smaklig måltid!

Till julbordets alla tunga, klassiska rätter passar den här frä-
scha salladen perfekt. Med smak av fikon, valnötter och salt 
halloumiost gör den garanterat succé! Receptet kan varieras 
i oändlighet. Halloumi kan bytas ut mot fetaost, valnötter 
mot mandlar, ja, möjligheterna är många!

Gör så här:
Skala och skiva apelsinen, klyfta fikonen och grovhacka valnötterna. 
Sprid ut salladsbladen på ett vackert fat och lägg övriga ingredienser 
ovanpå. Innan servering kan du med fördel toppa med att ringla över lite 
god olivolja och lite vit balsamico. Avsluta med några varv med salt och 
pepparkvarnen! 

Ingredienser 
200 g stekt halloumiost
4 st fikon
1 st apelsin
70 g valnötter
250 g salladsblad
Vit balsamico
Olivolja
Salt och peppar 
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ARTIKEL

Julsallad 



Göteborgs pepparkakor

”Luktar mer glögg än pepparkaka”

”Lite tjocka men ändå hyfsat krispiga”

”Luktar gott”
”Har en bra kryddsmak och är frasiga”

Änglamarks pepparkakor

Annas pepparkakor

Kung Oscars pepparkakor

”Upplevs som tjocka men är ändå bra konsistens”

”Svag lukt och mesig smak”

Lägst

betyg

Bäst 
i test!

Vividas 
pepparka

kstest

Midvinternattens köld är hård, 
stjärnorna gnistra och glimma. 
Alla sova i enslig gård 
djupt under midnattstimma. 
Månen vandrar sin tysta ban, 
snön lyser vit på fur och gran, 
snön lyser vit på taken. Endast 
tomten är vaken.

Står där så grå vid ladgårds-
dörr, grå mot den vita driva, 
tittar, som många vintrar förr, 
upp emot månens skiva, 
tittar mot skogen, där gran och 
fur drar kring gården sin dunk-
la mur, grubblar, fast ej det lär 
båta, över en underlig gåta.

För sin hand genom skägg och 
hår, skakar huvud och hätta --- 
”nej, den gåtan är alltför svår, 
nej, jag gissar ej detta” -- slår, 
som han plägar, inom kort 
slika spörjande tankar bort, går 

att ordna och pyssla, 
går att sköta sin syssla.

Går till visthus och redskapshus, 
känner på alla låsen - korna 
drömma vid månens ljus som-
mardrömmar i båsen.
 
Glömsk av sele och pisk och töm 
Pålle i stallet har ock en dröm: 
krubban han lutar över 
fylls av doftande klöver.

Går till stängslet för lamm och 
får, ser, hur de sova där inne.
 
Går till hönsen, där tuppen står 
stolt på sin högsta pinne.
 
Karo i hundbots halm mår gott, 
vaknar och viftar svansen smått, 
Karo sin tomte känner, 
de äro gode vänner.

Tomten  

”Lite starkare kryddsmak, vilket också står på kartong-
en”



En julklassiker skriven av Viktor Rydberg 

Text: Viktor Rydberg

Tomten smyger sig sist att se 
husbondfolket det kära, 
länge och väl han märkt, att de 
hålla hans flit i ära, 
barnens kammar han sen på tå 
nalkas att se de söta små, 
ingen må det förtycka, 
det är hans största lycka.

Så har han sett dem, far och son, 
ren genom många leder 
slumra som barn; men varifrån 
kommo de väl hit neder? 
Släkte följde på släkte snart, 
blomstrade, åldrades, gick - men vart? 
Gåtan, som icke låter 
gissa sig, kom så åter!

Tomten vandrar till ladans loft: 
där har han bo och fäste 
högt på skullen i höets doft, 

nära vid svalans näste; 
nu är väl svalans boning tom, 
men till våren med blad och blom 
kommer hon nog tillbaka, 
följd av sin näpna maka.

Då har hon alltid att kvittra om 
månget ett färdeminne, 
intet likväl om gåtan, som 
rör sig i tomtens sinne. 
Genom en springa i ladans vägg 
lyser månen på gubbens skägg, 
strimman på skägget blänker, 
tomten grubblar och tänker.

Tyst är skogen och nejden all, 
livet där ute är fruset, 
blott från fjärran av forsens fall 
höres helt sakta bruset. 
Tomten lyssnar och, halvt i dröm, 
tycker sig höra tidens ström, 

undrar, varthän den skall fara, 
undrar, var källan må vara.

Midvinternattens köld är hård, 
stjärnorna gnistra och glimma. 
Alla sova i enslig gård 
gott intill morgontimma. 
Månen sänker sin tysta ban, 
snön lyser vit på fur och gran, 
snön lyser vit på taken. 
Endast tomten är vaken.

Tomten  

5 - 2015 - VIVIDANYTT  21



LITE AV VARJE
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Gör så här:
Mixa dadlarna fint och tillsätt kokos, citron och 
mandelmjöl. Häll i blåbären och vaniljpulver. Mixa 
kort, det är gott om det är bitar av blåbär i! Forma 
till bollar och rulla i blåbärspulver eller kokosflingor. 
Förvara i kylskåp. 

1,5 dl mandelmjöl
1 dl dadlar

Saften från 1 citron
1,5 dl kokos
1 tsk vaniljpulver

Michael Bublé bjuder på ett album 
fullt med julstämning. Till sin hjälp har 
Bublé bjudit in en rad kända sångare som             
gästar honom på skivan, bland andra Shania  

Twain, på ”White Christmas” och The Puppini  
Sisters på ”Jingle Bells”. Bublé har även satt sin 
egen prägel på klassiker som ”Silent Night”, 
”Have Yourself a Merry Little Christmas”, 

”It’s Beginning To Look a Lot Like 
Christmas” och ”Santa Claus Is Co-
ming To Town”. Som en extra julklapp 
har Bublé även inkluderat sin egen ny-
skrivna jullåt ”Cold December Night”. 

Kom i julstämning med Michael!  

Rekommenderas!

Njut! 

1 l äppelmust utan socker
2 kanelstänger
1 stjärnanis
1 tsk hel nejlika
1/2 vaniljstång
1 tsk hela kardemummakärnor
1 tsk riven torkad ingefära
1 stort pomeransskal

Gör så här:
Lägg alla ingredienser i en kastrull och koka 
upp. Låt sjuda i ca 10 minuter. Sila av. 
Drick direkt, eller låt svalna och höll upp i 
en väl rengjord flaska. Glöggen håller cirka 
3 dagar i kylskåp.

Bjud på en fantastisk, sockerfri äppelglögg i 
jul. Den hör glöggen kokar du ihop på några 
minuter och uppskattas både av barn och 
vuxna. Lycka till! 

Ljuvlig äppelglögg
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LITE AV VARJE

Vivida vill gratulera alla 
kunder och medarbetare 
som fyller jämnt under 

november, december och
januari 

NOVEMBER

DECEMBER

JANUARI

Ja må 
dom leva!

Monica i Örbyhus - 50 år 
Mikael i Trosa - 50 år

Evelina i Helsingborg - 20 år
Sofia i Uppsala - 30 år

Siv i Skövde - 70 år
Helene i Enköping - 50 år

Sofia i Örbyhus - 50 år
Anders i Järfälla - 50 år

Alexander i Norrköping - 20 år
Alma i Örebro - 40 år
Yasin i Kista - 20 år

Sten i Västerås - 50 år
Roberth i Krylbo - 40 år

Markus i Eslöv - 10 år
Mali i Vagnhärad - 40 år

Elsy i Nykvarn - 70 år
Sara i Motala - 30 år

Hannah i Mariedamm - 50 år
Emelie i Hörby - 20 år

Jonny i Norrköping - 40 år
Tilde i Limhamn - 10 år
Jennifer i Tierp - 20 år

Andreas i Nyköping - 30 år

Stort gr
attis 

till er
!

Onsdag  23 december 
Julafton  24 december 
Juldagen  25 december 
Annandag Jul  26 december
Söndag   27 december
Måndag  28 december
Tisdag   29 december 
Onsdag   30 december 
Nyårsafton  31 december 
Nyårsdagen  1 januari

Trettondagjul 6 januari  

8:00 - 12:00
Stängt
Stängt
Stängt
Stängt
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 12:00
Stängt 
Stängt

8:00 - 14:00

Kontorets öppettider i Jul och nyår

När kontoret är stängt kan du vid akuta 
bemanningsärenden ringa vår akuttelefon som har 
nummer 020-10 30 00

Har du flyttat? 
Bytt e-postadress? 

Vi vill gärna veta om du har flyttat 
eller ändrat e-postadress. Det för 
att du ska få viktig information och 
Vividanytt även i fortsättningen. 
Maila in din nya adress och/eller 
e-postadress till 
vivida@vivida.se 

Tack på förhand! 

Häng med oss på Facebook. Här 
delar vi aktuella händelser, roliga 
tävlingar och mycket mer. Gilla oss 
du också! 

Vi finns på Facebook!



God Jul & Gott nytt år
önskar 

alla vi på Vivida Assistans!


