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Axel pluggar juridik 

och ger sina bästa tips

KONGRESS 2017

TEMA  
Syntolkning

• En växande bransch
• Så ser forskningen ut 
• Här utbildas tolkarna 

• Vi besöker studion

Marie tänder  
träningspassen

Kulturläger 

för barn

• debatterna 
• besluten  
• minglet
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Modefrossa  
för alla sinnen

Pist, puder 
och precision

Perspektiv
   # 1 :2017    Synskadades Riksförbund

SRF

På besök i Zambia

– så funkar det med vintersport

– därför nås inte alla av 
information om hiv och aids
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Sara flög Europa  
runt med ledarhund

#2:2017    Synskadades Riksförbund

SRF

Gatuliv i Havanna

Från valp till  
färdigutbildad

Unga ryttare  
testar ny teknik

Så boostar du  
din självkänsla

LEDAR- 

 HUND
TEMA

1

 
GUIDE:  

tillgängliga  
resmål i sommar

#3:2017    Synskadades Riksförbund

SRF

Konst och design som känns

Hugo räddades från 
ett liv på gatan

Så fixar du bästa 
belysningen

Marias resa från 
man till kvinna
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ROMEO
Romeo Warsi, tio år, imponerar både tränaren, brorsan och 
kompisarna på planen. När han inte har träning eller match med 

hockeylaget drömmer han om att spela i NHL. 
– Hockey är kul för det går snabbt! Det känns som att 

åka motorcykel, säger han.
text & foto: Therese Selén

Hjälmar, benskydd, axelskydd, handskar, 
klubbor sprids ut på träbänkarna i om-
klädningsrummet. Hockeytrunkar, så 

stora att spelarna själva kan krypa ner i dem, 
fyller upp golvutrymmet. 

– Ska jag ta på mig matchtröjan? undrar Ro-
meo och drar sedan på sig den gulsvarta tröjan 
med det stora AIK-emblemet på magen.

Pappa Sherry hjälper till med att dra åt och 
knyta Romeos skridskor innan det är brorsan 
Oceans tur att få samma hjälp. Rummet fylls 
med föräldrar och barn i 09:ornas lag. Träning-
en ska strax börja. 

– Jag tycker det är coolt att Romeo kör! Även 
fast han inte ser på långt håll, säger Ocean War-
si, åtta år.

– Det går oftast bra. Ibland missar jag puck-
en när jag får pass, och ibland gör jag mål, sä-
ger Romeo. 

Romeo bor norr om Stockholm och började spela 
hockey när han var fyra år och har redan spelat i 
mer än halva sitt liv. Åkt skridskor har han gjort 
ännu längre än så.

– Det är kul att åka skridskor, man får göra 
en massa saker med fötterna. Till exempel cros-
sover. Då korsar man fötterna över varandra 
samtidigt som man åker. Det är jättekul för då 
går det mycket snabbare, säger han. 

Romeo har en synnedsättning som innebär 
att han ser suddigt och inte så bra rakt fram. 
Något som såklart blir en utmaning när det gäl-
ler en sport som går snabbt och kräver att man 
har koll på pucken och annat.

– Om jag har en sarg framför mig kan jag 
tänka att jag ska krocka. Men jag brukar 

alltid svänga jättesnabbt. Pappa kan 
också ropa att det är en sarg el-

ler bom framför.
Tidigare spelade Ro-

meo i 07:ornas lag, med de jämngamla kom-
pisarna. Men när de började spela på en stör-
re plan blev det bättre för Romeo att byta till 
Oceans lag. Nu spelar de båda bröderna med 
09:orna. Och det finns flera fördelar med att 
vara i samma lag. 

– Det är bra för Romeo brukar släppa passar 
till mig. Det är roligt, säger Ocean.

Kan ni bråka med varandra när ni spelar?
– JA! ropar båda i mun på varandra.
– Jag brukar fälla honom! säger Ocean och 

pekar på Romeo. 
– Jag brukar tacklas, kontrar Romeo.
– Sen jagar vi varandra. Eller, han brukar jaga 

mig, säger Ocean.
– Jag får alltid tag på dig, säger Romeo.
– Ofta fäller jag honom då, det är roligt, 

haha! skrattar Ocean.

Vad är det bästa med att spela hockey?
– Jag gillar att det går snabbt. Det känns jät-

tebra. Som att åka motorcykel, fast snabbt, sä-
ger Romeo.

– Jag gillar att göra mål och skjuta, det är ro-
ligt och det blir stor hyllning. Jag gillar också 
när man får tacklingar och tacklar andra, tyck-
er Ocean.

– Han ramlar alltid när jag tacklar honom! 
kommenterar Romeo.

– Ibland ramlar du också! skjuter Ocean in.
De går ut i ishallen. Luften är sval, röster 

och ljudet från skridskor som skär isen ekar. 
Romeo och Ocean kliver ut på isen och för-
svinner snabbt bort mot andra sidan planen. I 
dag är det dags för teknikträning. Flera koner 
och däck är uppradade i linjer på isen vid oli-
ka stationer. Tränare Richard Källstrand sam-
lar gruppen och berättar om upplägget. Romeo 
ställer sig nära för att se.

– Här borta ligger sex sju däck på rad. Här är 
det bara full fart så fort det går att åka slalom 
utan puck. Fort, fort, fort och jag vill inte att 
någon fuskar, instruerar Richard.

Romeo, Ocean och de andra spelarna radar upp 
sig. Sedan går det snabbt när de svänger runt ko-
nerna, bromsar framför dem och susar tillbaka. 

– en stjärna på isen
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•  FÖRBUNDET

FÖRBUNDET •

Dragspel, gitarr, kazoo och trummor satte ton 

på SRF:s kulturhelg. Tio barn och ungdomar 

sjöng, spelade, dansade och njöt av lägerlivet. 

text & foto: Therese Selén

– Vet ni vad jamma är? frågade en av ledarna.

– Ja, det är typ att man spelar tillsammans, 

svarade Chandana Ekvall Polet, 11 år.

Barnen och ungdomarna fick prova flera oli-

ka instrument: piano, dragspel, gitarr, kazoo, 

maracas, trummor, gurka, tamburin, triang-

el. För många var det allra första gången som 

de spelade på instrumenten, men tillsammans 

med ledarna hittade de musiken och stämde in 

gemensamt i Djungelbokens kända melodi: Jag 

vill ju va som du. 
– Det var kul att få lära sig något nytt. Vi kom 

på så många låtar och försökte göra en egen låt 

också, sa Liv Degerland, 9 år.

Höstlöv i klara färger ramade in miljön på 

Lillsveds folkhögskola, på Värmdö utanför 

Stockholm. SRF:s traditionsenliga teaterläger 

för unga hade i år bytts ut mot ett kulturläger. 

Musik, dans och film stod på schemat den sista 

helgen i september. Under en workshop i dans 

fick barnen träna på olika steg, hålla takten, im-

provisera och koordinera rörelser till musiken.

– Det bästa med läger är att man får vara med 

sina kompisar och att man får bestämma själv 

vad man vill spela. Det finns liksom inga mås-

ten, tyckte Astrid Skott, 10 år.

– Jag tyckte det var roligast att spela trum-

mor, sa kompisen Linnéa Broman, 10 år. 

På upptäcktsfärd  
i musikens värld

Musik, sång och dans var 

temat på årets kulturhelg 

för barn och unga.
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Marie Banck växte bokstavligt talat upp i sim-

hall och simmade innan hon kunde gå. Men 

även om vatten är favoritelementet älskar hon 

all fysisk träning. Som friskvårdskonsulent på 

Slottsskogsvallen i Göteborg leder hon gym-

papass, instruerar i gymmet och håller i stav-

gång. Det är inget som hennes synnedsättning 

ändrat på. Snarare tvärtom. 

text & foton: Anna Rehnberg

Marie räknar snabbt ut den vikt hon vill ha på 

roddmaskinen genom att känna efter antalet 

tyngder. Sedan börjar hon lugnt och metodiskt 

att dra handtaget mot sig så att skulderbladen 

dras ihop i ryggen. Marie är som vanligt på 

Slottsskogsvallen i god tid för att hinna köra 

ett eget träningspass innan arbetsdagen börjar.

– Jag svettas ut alla dåliga tankar, det rensar 

skallen. Träning är en viktig del i att jag mår så 

bra som jag gör och klarar av att arbeta heltid, 

säger Marie Banck.

Hon föddes helt seende för 58 år sedan. Först 

i 20-årsåldern började hon få problem med sy-

nen. Problem som eskalerade till den dag i 

35-årsåldern då hon fick sin diagnos, Retinitis 

Pigmentosa (RP). 
– Jag hade kört dit i min bil, men fick inte 

köra därifrån. På sätt och vis var det en lättnad. 

Det hände ibland att jag gick ur bilen och und-

rade var vägen fanns.

Trots detta kom beskedet att hon skulle bli 

blind som en chock och Marie förmådde inte 

ta in läkarens ord. Det sägs att en olycka sällan 

kommer ensam och det kan Marie skriva un-

der på. Strax efter den överraskande diagnosen 

brann hennes dåvarande arbetsplats, Skatås mo-

tionscenter, upp. En vecka senare dog hennes far 

och, som om inte det var nog, gick hon igenom 

en skilsmässa. Här var hon nu, med en syn hon 

höll på att förlora, en arbetsplats och ett chefs-

jobb som gått upp i rök, ett kraschat äktenskap, 

ensamstående med tre små barn och dessutom 

bosatt på en ö i Göteborgs norra skärgård dit 

man kommer med bilfärja. Livet kunde sett lju-

sare ut. Vad skulle hon nu ta sig till?

– 2002 var verkligen ett helvetesår, ärligt ta-

lat. Men jag är tydligen en väldigt positiv per-

son. Att sitta hemma och bli bitter var inget al-

ternativ. Det hade jag faktiskt inte tid med!

De kommande åren startade hon dagen klockan 

fyra för att hinna ta sig med kollektivtrafiken till 

arbetsplatsen på andra sidan stan. Hon kämpa-

de på, men insåg till slut att hon behövde hjälp. 

– Jag mindes inte ens vilken sjukdom jag 

hade. De pappren brann upp i Skatås. 

Den här gången fick Marie lyckligtvis kon-

takt med en ögonläkare, som verkligen tog sig 

an henne.
– Jag var helt färdig men hon hjälpte mig med 

allt! Hon sjukskrev mig i tre månader och såg 

till att jag fick färdtjänst, hjälpmedel, handi-

kappersättning och hon tipsade mig även om 

ledarhund.
Det är dags för ett gympapass och Marie kör 

igång med uppvärmningen. Snabbt får delta-

garna röda kinder. Därpå följer cirkelträning 

med olika stationer. Marie går runt och instru-

erar. 
De flesta i den här gruppen är ditremitte-

rade med FaR (fysisk aktivitet på recept) från 

Sahlgrenskas hjärtavdelning. Men Marie har 

även deltagare med synnedsättningar, som trä-

nar på FaR.
– Då får jag vara extra tydlig när jag instru-

erar och jag kan ge en privat genomgång före 

passet hur man gör uppvärmningen.

Att hon fortsatte arbeta inom Göteborgs 

idrotts- och föreningsförvaltning, även efter di-

agnosen och Skatåsbranden är inget hon tycker 

är anmärkningsvärt. Visserligen fick hon inte 

behålla sitt chefsjobb, men i övrigt har hon kun-

nat arbeta med de uppgifter som fungerar bäst 

med hänsyn till hennes tilltagande synbortfall. I 

dag har hon bara ledsyn, 

men det räcker gott för 

att hon ska kunna arbeta 

med människor som be-

höver motiveras att träna, 

oavsett om det är av med-

icinska eller andra skäl.

– Det är så roligt att 

träna för Marie, hon är 

så inspirerande, säger deltagaren Kitty Eriksson. 

Att träna betyder helt enkelt allt, enligt Ma-

rie.
–Det är viktigt att vara stark rent fysiskt och 

känna att man har kontroll över sin kropp. Som 

synskadad kan det vara lätt att snubbla. Men 

jag klarar ofta att häva ett fall och förbli stående 

tack vare att jag tränar styrka och balans. Man 

slipper också spänningar i nacke och axlar och 

får en bättre kroppshållning av att träna. 

Marie bubblar av entusiasm kring träningens 

alla fördelar. Hon förstår att man kan känna 

sig osäker, tveksam och rädd, att det är en trös-

kel som behöver överbryggas. Men det finns allt 

att vinna på att våga börja. 
Hon tänder gnistan 
på träningspassen

”Efterhand som man blir 

starkare och får mer kontroll 

över sin kropp får man sam-

tidigt bättre självkänsla och 

blir gladare.”

Som synskadad är 

det viktigt att vara 

stark, rent fysiskt 

och ha kontroll 

över sin kropp, 

menar Marie 

Banck. Själv leder 

hon gympa, håller 

i stavgång, instru-

erar i gymmet och 

utför massagebe-

handlingar.

Marie har arbetat inom 

Göteborgs idrotts- och 

föreningsförvaltning i 

över 40 år. 

Annons 63 x 130
(1/6-sida stående)
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AKTUELLT

Ny ultralätt käpp
En ny teknikkäpp har lanserats. Käp-
pen har fått namnet Cirrus, som 
betyder fjädermoln, tack vare den 
låga vikten. Käppen är i teleskop-
form och byggd av kolfiberrör med 
en doppsko av aluminium. 

– Vi har jobbat i flera år med att 
ta fram en ergonomisk, lätt och sta-
bil käpp. Jag hoppas den ska bli till 
glädje för många brukare som idag 
tycker det är tröttsamt och svårt 
att gå med teknikkäpp, säger Ör-
jan Nordell, projektledare från SRF 
Kronoberg.

Ett sjuttiotal käppanvändare har del-
tagit i tester av käppen, som kom-
mer att finnas på syncentralerna 
runt om i landet. Totalt har projek-
tet fått runt en miljon kronor, fram-
förallt från Allmänna Arvsfonden.

av medlemmarna i Synskadades Riks-
förbund är utomhus på egen hand 
mindre än en gång i månaden. Det vi-
sar en färsk Sifoundersökning. Dessut-
om reser 39 procent av medlemmarna 
aldrig utan seende sällskap i kollek-
tivtrafiken eftersom det upplevs vara 
för obehagligt och otryggt att resa 
ensam.
– Med fler och bättre hållplatsutrop 
på stationer, perronger, hållplatser 
och i fordonen kan fler resa kollektivt, 
säger förbundsordföranden Håkan 
Thomsson, SRF.

Bara runt hälften av de kommuna-
la kulturskolorna erbjuder verk-
samhet för barn och unga med 
funktionsnedsättning. På vissa 
kulturskolor får de inte ens delta i 
den ordinarie verksamheten.

Enligt en enkät som Kulturskoleut-
redningen gjorde 2016 uppger un-
gefär hälften av kulturskolecheferna 
i landet att de erbjuder verksamhet 
för barn och unga med behov av sär-
skilt stöd. I en forskningsrapport 
från samma år framkommer det att 
sex av kulturskolorna inte heller till-

Kulturskolor satsar inte på stöd
låter barn och unga med funktions-
nedsättning att delta i den ordinarie 
verksamheten. 

Kommunerna väljer själva hur 
kulturskolan ska organiseras och 
förutsättningarna ser olika ut. Stör-
re kommuner har ofta bättre möjlig-
heter och resurser. Men det finns fle-
ra bra exempel på kulturskolor som 
satsar på målgruppen. Bland annat 
Kullagret i Örebro och Kultursko-
lans resurscenter i Stockholm har 
specialiserat sig på barn och unga 
med funktionsnedsättningar.

I oktober deltog 22 svenska parasportare i de 
europeiska ungdomsspelen i italienska Genoa. De 
tävlade bland annat i goalball, judo och friidrott, 
simning och bordtennis.

JUDO. Oscar Widegren förlora-
de tre matcher men vann en. 
Det räckte till ett brons.

Parasportare i Italien

GOALBALL. Sveriges ungdomslag förlorade mot Portu-
gal med 3–4 och slutade tyvärr på fjärde och sista plats 
i turneringen. Ett ynka mål skiljde dem från semifinalis-
terna i Rumänien.
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Annons 100 x 62
(1/8-sida)

Annons 100 x 130
(1/4-sida stående)

En 140-årig hantverkstradition möter dagens 
önskemål om hållbar design. De handgjorda 
borstarna har blivit mer populära än någonsin 
och säljs över hela världen. Perspektiv besök-
te Iris Hantverks borstbinderi i Enskede för att 
ta reda på vad som ligger bakom framgångs-
sagan.
text & foto: Therese Selén

Ledarhunden Gucci kommer farande mot dörren 
och hälsar glatt välkommen innan hon kom-menderas tillbaka till sin plats i korgen. En trap-pa ned i lokalerna i Enskede, södra Stockholm, 

står radion på, snacket går om gårdagens fot-bollsmatch och det luktar nybryggt kaffe. Här 
jobbar fem borstbindare, några av de få i landet 
som finns kvar. Men en sjätte person är på väg 
in för att lära sig yrket.– Jag tycker det är häftigt att vara ganska en-sam om att vara bortbindare. Fast jag brukar säga 

borsttekniker, haha! Det finns en stolthet i det vi 
gör. Jag menar, det här är en borste. De andra, 
maskingjorda, är ”istället för borste”. De är inget 
att ha. Så, visst är jag stolt över mitt yrke.Åke Falk, Guccis husse, berättar samtidigt 
som han demonstrerar hur en av bindelmaski-nerna fungerar. Åke har jobbat här i 27 år och 
kan alla borstmodeller utan- och innantill.– Jag blev blind i augusti, och i februari året 
efter började jag jobba här. Jag har trivts hela 
tiden. Man har något att göra och sedan vet jag 
att man gör nytta. Vi säljer bara mer och mer 
över hela världen, säger han.Åke plockar fram ett oljat trästycke med 48 
hål i. Med fotpedalen på bindelmaskinen, ”en 

gammal trotjänare från 50-talet”, matar han 
fram en portion tagel, en bindel. Med hjälp av 
en virknål och tunn ståltråd med en ögla drar 
han sedan bindlarna och fäster på baksidan av 
borstträet. Varje hål i trästycket fylls på och den 
färdiga borsten växer snabbt fram. – Förut var borstbinderiet längst ner på 
SRF-stegen. I dag är det ett av de bästa jobben, 
tycker jag. Det går inte att slå med datorer och 
grejer. Det är ju maskiner som är helt färdiga, 
sen ska man ju bara lära sig dem. Det här måste 
man ju kunna till 100 procent. Och det gäller 
att träna, träna, träna, säger Åke Falk.

I ett rum intill, proppfullt med gamla och nya 
borstmodeller i alla storlekar på väggar och 
hyllor, sitter vd:n Richard Sparrenhök. På bor-det ligger flera inredningsmagasin och böck-er uppslagna med stora bildreportage med Iris 

Hantverks produkter. Nyligen var ett japanskt 
filmteam här i lokalerna och spelade in en film 
om svenskt hantverk.– Japanerna är väldigt fascinerade av oss och 

Hantverksdesign sprids över världen

Från förlust till succé

Richard Sparrenhök trodde på affärsidén och vågade satsa.
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(1/2-sida stående)

22

Regelbunden ögonbottenfotogra-
fering hjälper diabetespatienter att 
undvika synskador. I Indien ställer 
nu artificiellt intelligenta, AI, dato-
rer diagnoserna.

I världen finns minst 400 miljoner 
diabetiker. Var femte riskerar att bli 
blind om inte de smygande föränd-
ringarna hittas i tid. För att hinna 
med alla patienter har Aravindsjuk-
huset i Indien inlett ett forsknings-
projekt med IT-jätten Google där 
ett artificiellt intelligent dator-
program har gått igenom mer än  
100 000 ögonbottenfoton. Program-
met gav rätt diagnos i mer än 90 pro-
cent av fallen, vilket är lika bra som 
ögonläkarnas bedömningar.

Systemet testas i full skala och resul-
taten är liktydigt med ögonläkar-
nas. Planen är att expandera pro-
jektet, så att datorprogrammet kan 
sålla fram vilka som är i riskzonen 
först. IT-företaget IBM har liknan-
de projekt för sitt Watsonprogram 
i Indien.

Källa: Vetenskapsradion

FORSKNING  
& VETENSKAP

Forskning kan visa om blinda kan lära av delfinernas teknik med ekolokalisering.

Ny forskning på KTH ska visa hur 
blinda kan orientera sig med sam-
ma teknik som fladdermössen. 

Fladdermöss och delfiner läser av 
omgivningen med hjälp av ekot från 
sina egna högfrekventa ljud som de 
skickar ut. Samma metod används 
för den som stöter en vit käpp i mar-
ken eller knäpper med fingrarna. Bo 
Schenkman, docent på avdelning-
en Tal, musik och hörsel vid KTH 
(Kungliga Tekniska Högskolan), 
har tillsammans med forskarkol-
legor tittat närmare på människ-
ors förmåga att använda ekolokali-
sering. 

Bland annat har de i studier kunnat 
se att många blinda personer uppfat-
tar ekons tonhöjd och ljudstyrka bra 

SÅ MÅNGA hornhinnetransplantationer kunde kirurgerna på S:t Eriks 
Ögonsjukhus utföra under 2016. Det är rekord. Men fortfarande krävs 
trettio procent mer donationer för att möta behovet. 70 procent av de 
transplanterade patienterna får en synskärpa som krävs för körkort,  
eller bättre, enligt hornhinnekirurg Branka Samolov.234

och även ekots klangfärg och skär-
pa. Det kan då bli enklare att urskil-
ja högre frekvenser, vilket kan vara 
till nytta vid just ekolokalisering. 
Forskningen visar också att blin-
da har en bättre förmåga än seen-
de att separera ljud som överlappar 
varandra, och därmed bättre möj-
ligheter att uppfatta varifrån ljuden 
kommer. 

Det finns mycket kvar att lära sig ge-
nom att studera hur människor och 
fladdermöss utnyttjar ekon, enligt 
Bo Schenkman.

– Ett mål med forskningen är att 
förbättra utbildningen av blinda och 
synskadade så att de blir bättre på att 
orientera och förflytta sig med hjälp 
av ljud och ekon, säger han.

Källa: KTH

Lättare att orientera sig med eko 

AI räddar synen 
för diabetiker
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Synskadades Riksförbund, SRF, bildades 1889 och 
har i dag cirka 12 000 medlemmar från hela Sveri-
ge. Medlemmarna är i alla åldrar, barn och vuxna.  
De flesta medlemmar har en synnedsättning, öv-
riga, som ser, är stödjande medlemmar.  I SRF-för-
eningarna runt om i landet pågår olika aktiviteter 
för medlemmarna till exempel studiecirklar, fester, 
resor, prova-på-aktiviteter och möten där man tar 
upp hur samhället ska göras mer tillgängligt för 
personer med synnedsättning.  Vi vill till exempel 
säkert och tryggt kunna röra oss utomhus och kun-

Om Synskadades Riksförbund
na resa. Vi vill också leva ett aktivt liv, få rätt till 
arbete och få gå på bio och idrottsevenemang 
med syntolkning. 
Synskadades Riksförbunds rikskansli finns på  
Sandsborgsvägen 52 i Enskede.  
Telefon 08-39 90 00. 
Mer information finns på www.srf.nu


