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tyst och doftlös. Likaså noshörningarna, den 

afrikanska vildhunden och girafferna. Men le-

jonungen som lämnats i ett snår av sin mam-

ma hörde vi jama. Ett helt oemotståndligt läte, 

bräk-jam-knorr-morr, som smälte våra hjärtan. 

Och vrålen från hanlejonen som skickade ver-

bala statusuppdateringar till varandra i natten 

vaggade mig till sömns.

Naturligtvis kände jag inte på något stort djur, 

men en decimeterlång tusenfoting fick krypa i 

handen. Det kändes som en liten gummimat-

ta rullade fram över handflatan, mjukt och 

ofarligt. Jag som inte gillar insekter blev genast 

tusenfotingarnas eviga beskyddare. Däremot 

varnade guiden oss för att kela med den andra 

sortens flerfoting, hundrafoting som den heter. 

Den har gula ränder över den svarta kroppen 

och benen går mer utåt. Hundrafotingen är in-

sektsätare och kan till skillnad från tusenfoting-

en, som äter växter, bitas.

Trots att jag inte ser, känns det som om jag 

har helt klara bildminnen av de sex olika safari-

turerna. Jag ser lejonen som låg och flåsandades 

mitt på vägen och orsakade trafikstockning. 

Jag ser zebran som med sina milda ögon för 

ett ögonblick stannade upp och tittade på oss. 

Jag ser de gigantiska flodhästarna som öppnar 

sitt väldiga gap och visar sina jättetän-

der. Fågeln som kallas bush banana 

för sin gula, böjda näbb finns i 

mitt huvud, den jättelika ugg-

lan som ljudlöst lyfte och flög 

iväg, det orangeröda kvalstret 

som likt en hårig humla kröp 

omkring lite här och var. 

Apungen på apmammans mage 

är som ett vykort på näthinnan, 

den drickande giraffen som slicka-

de sig om munnen efter det mödosam-

ma böjet ned till vattnet har även mina oseende 

ögon sett. Fast det egentligen var makens syn-

tolkning som målade fram alla dessa levande 

och fantastiska bildminnen. Du som någonsin 

får möjligheten att åka på safari, ta chansen! 

Våra känslor och upplevelser är vad vi gör dem 

till, med de sinnen vi har. 

Hur upplevs mötet med 

elefant, leopard, kroko-

dil eller giraff för den 

som inte ser? Pia-Lena 

Krischél bekantade sig 

med flera exotiska djur 

på safari.

Tusenfotingen 

kröp fint och 

mjukt i handen.

Många tänker nog att en blind knappast skulle 

få ut något av att åka på safari i Afrika. Jag kan 

meddela att de har fel. Väldigt fel. För när till 

och med myrorna kommunicerar med väsande 

läten, då förstår alla att safari blir en tiopoäng-

are även för den som inte ser.

text: Pia-Lena Krischél foto: Per Lagergren

I december 2017 reste jag och familjen till Sydaf-

rika. Första anhalten var den lilla semesterbyn 

Mohlabetsi i nordöstra hörnet av landet. Moh-

labetsi ligger i landskapet Mpumalanga, i en na-

tionalpark precis utanför Krugerparken. Under 

fyra dagar tillbringade vi åtskilliga timmar i en 

skumpande jeep utan fönster eller tak. Målet 

var att se så många exotiska djur som möjligt. 

Vår första bekantskap blir ett par elefanthannar. 

Helt plötsligt står de där bredvid bilen, käkan-

des på en buske. Jag fylls av en enorm känsla av 

overklighet, att jag drömmer. Vilda elefanter 

vars blotta närvaro hela min kropp förnimmer, 

mäktigheten. Och ljuden: krunch, krunch. I 

övrigt är dessa jättedjur oväntat tysta. De tar 

sig fram märkligt ljudlöst, som vore deras bau-

tafötter iklädda mockasiner. Inga trumpetan-

den som på naturfilmerna. Inte ens när en av 

elefanterna släpper fem bowlingklotliknande 

dyngbollar hörs något. Vår guide Jacques, be-

rättar att det är matriarken i flockarna som låter 

mest, ett lågt brummande. Ett kommunika-

tionsläte vi får höra under en annan tur då vi 

hamnar mitt i en jätteflock: bruuum, bruuum.

Den vilande leoparden vi försiktigt körde fram 

till var också tyst. Däremot bjöd den på en lukt-

upplevelse som fick mig att förnimma dess när-

varo. Den halvsovande årsungen bajsade och en 

påtaglig stank av djurexkrementer spreds. Bajs 

som i vanliga fall inte ger mig positiva lukt-

upplevelser var i den här miljön som ett häftigt 

doftkvitto på leopardens existens. 

Krokodilen i dammen som väntade på att 

bytet skulle ruttna tillräckligt för att käkas, var 

Att förnimma en elefant
– på safari i Sydafrika med öppna öron
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SRF-medlemmar från elva distrikt deltog i manifestationen om handikappersättningen.

Prisade ljudböcker
Stora ljudbokspriset delades ut på 
Storytels gala i Stockholm i mars. 
Helene Stommel Olssons bok Gan-
gsterprinsessan, utsågs till årets ro-
man. Synskadades Stiftelse delade 
också traditionsenligt ut hederspri-
set, som i år gick till Rosemarie Ska-
gerberg. Hon har varit verksam vid 
BTJ (Bibliotekstjänst) i Lund. 

Runt 200 personer från många 
platser i landet trotsade snö och 
kyla och deltog i en gemensam 
manifestation, i februari, för att 
säkra handikappersättningen.
”Ni som lyssnar, ni som ser. Sluta 
upp att skära ner!”, ”Eran mått-
stock – våran stupstock. Rör ej vår 
schablon!” Talkörerna skanderade 
på Mynttorget i Stockholm. SRF 
höll i manifestationen, tillsammans 
med Unga med Synnedsättning 
(US), Förbundet Sveriges Döv-
blinda (FSDB) och Sveriges Dövas 
Riksförbund (SDR). Två namnin-
samlingar lämnades över till Marie 
Olsson (S), som är suppleant i riks-
dagens socialförsäkringsutskott. 
SRF lämnade över 2 725 namnun-
derskrifter i punktskrift, och SDR 
lämnade över 2200 namn.

Bakgrunden till protesterna är det 
regeringsförslag som handlar om 
att avskaffa nuvarande handikap-
persättning och ersätta den med en 

merkostnadsersättning till blinda 
och gravt synskadade bland annat. 
Förslaget innebär ett individuellt bi-
drag istället för dagens schabloner-
sättning på 2500 kronor i månaden, 
som synskadade haft rätt till sedan 
1930-talet. Det nuvarande systemet 
har varit enkelt och förutsägbart. 
Enligt det nya förslaget skulle varje 
individ behöva redovisa sina extra-
kostnader, bland annat med hjälp 
av kvitton. Resekostnader och lik-
nande för ledsagare skulle inte heller 
räknas. SRF är mycket kritiska till 
flera delar i förslaget.

– I regeringsförslaget råder en stor 
otydlighet kring vilka och hur stora 
kostnader som kommer att ersättas 
om merkostnadsersättningen införs. 
Förslaget skulle leda till godtycke 
och orättvisa, säger SRF:s förbunds-
ordförande Håkan Thomsson.

Om riksdagen säger ja till reger-
ingens förslag gäller merkostnadser-
sättningen från 1 januari 2019.

Starka protester  
mot nytt lagförslag
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Då omfattas även mindre företag, 
med färre än tio anställda, av för-
budet mot diskriminering genom 
bristande tillgänglighet. Sådana 
företag har tidigare varit undan-
tagna. De måste nu vidta skäliga 
åtgärder, när det behövs. Det kan 
till exempel handla om att läsa 
upp en meny, informera om inne-
hållet i en maträtt, visa en person 
till ett bord eller en toalett.

1 MAJ

Ny direktör på  
Almåsa Konferens
Harriet Öholm är ny hotelldirektör 
på Synskadades Stiftelses anlägg-
ning Almåsa Konferens. Där pågår 
nu en renovering av bland annat 
gym och bygge av pool. 

Längskidåkaren och skidskytten 
Zebastian Modin kammade hem 
en silvermedalj i sprint under Vin-
terparalympics i sydkoreanska Py-
eongChang. 
23-årige Zebastian Modins silver 
var historiskt eftersom det var Sve-
riges 100:e medalj i de Paralympiska 
vinterspelen. Kanadensaren Brian 
McKeever segrade och Zebastian 
kom i mål 2,5 sekunder efter seg-
raren. Hans ledsagare var Robin 
Bryntesson. 

Det såg lovande ut för Modin 
även i början av 10 kilometer klas-
siskt, men han uppfattade banan 
fel och kraschade in i en bergsvägg. 

Han klarade sig bra, men tvingades 
tyvärr avsluta loppet.

Zebastian gläder sig ändå över silver-
medaljen. Efter två skadedrabbade 
år, utan guide och motivation, är det 
en bra revansch. Han vann världs-
cupen i år och har två silver och två 
brons i Paralympics med sig i baga-
get från tidigare år.

Paralympics 2018 var det tolf-
te i ordningen och det tävlades i 
snowboard, alpint, längdskidåk-
ning, skidskytte, rullstolscurling 
och paraishockey. Zebastian Modin 
var den ende synskadade personen i 
svenska truppen. 

Zebastian Modin knep  
silver i Paralympics

Zebastian Modin hejades fram av Kronprinsessan Victoria i PyeongChang. 

Barn som föds mer än tio veckor för 
tidigt får ofta problem med ögonen 
och kan i värsta fall bli blinda. Ris-
ken ökar ju tidigare barnet är fött, 
och ungefär vart femte barn drab-
bas bland de som föds före vecka 28. 
Nu hoppas forskare vid Sahlgrenska 
Akademin, i Göteborg, att ett en-

kelt tillskott av fettsyran omega 6 
ska kunna förhindra det. Just den 
fettsyran finns bland annat i kött 
och nu ska 210 för tidigt födda barn 
i Sverige få ett extra tillskott för att 
se om andelen synskadade minskar. 
Sommaren 2019 kan ett resultat pre-
senteras.

Vill rädda syn med kosttillskott

Ny kampanj  
ska ge plats
Arbetsförmedlingen vill inspirera 
fler arbetsgivare att anställa per-
soner med funktionsnedsättning. 
Gör plats, heter den nya informa-
tionskampanjen – som personer 
med funktionsnedsättning delvis 
ligger bakom.

– Vi vill nå ut till fler arbetsgivare och 
berätta att vi kan gå in med olika 
insatser, till exempel olika hjälp-
medel och rådgivning, säger Maria 
Kindahl, direktör för avdelningen 
Förmedling och Rehabilitering till 
arbete, på Arbetsförmedlingen.

Kampanjen Gör plats ska pågå i tre år 
och kan ses som en fristående fort-
sättning på den tidigare kampanjen 
Se kraften, som hade ett liknande 
syfte. Gör plats riktar sig framfö-
rallt till arbetsgivare och innehåll-
er bland annat att filmer som visas 
i sociala medier. Filmerna skildrar 
personer med funktionsnedsättning 
i olika arbetsmiljöer och filmteamet 
består bland annat av personer med 
funktionsnedsättning. En av film-
fotograferna har en synnedsättning. 
På den nya sajten www.gorplats.se 
finns tips och information för både 
arbetssökande och arbetsgivare.

Ljudboksprisets statyetter.
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Skilja på kläderna
För att kunna identifiera en 
jacka i en hall kan man lägga 
en bjällra i fickan. Andra 
smarta tips är att märka gal-
garna i garderoben och att 
klippa bort etiketten i nacken 
på den tröja som är snarlik en 
annan.

TIPS & TRICKS

Hur kan du göra vardagen så smidig som möjligt om du inte ser, eller har 
börjat se sämre? Bra idéer kan man aldrig få för många av! Tipsen här är 

hämtade ur boken Vardagstips för personer med synnedsättning.

Smarta idéer i vardagen

Boken Vardagstips beställs från  

kontorsservice@srf.nu eller via telefon 

08-39 92 20. Pris 75 kr + frakt. Den finns 

i tryckt text, på daisy och i punktskrift, 

och går att ladda ner från www.srf.nu.

Ordning och reda
Ha bestämda platser för alla 
saker och ställ alltid tillbaka 
dem på sin plats.
Lägg det du sällan använder 
i stapelbara kartonger högst 
upp i skåpen. Sortera logiskt, 
systematiskt och i kategorier.

Nycklar
Ha inte så många nycklar på 
samma knippa. Det underlät-
tar att hitta rätt nyckel i ett 
nyckelfodral om nycklarna 
sitter på en rad. En figur på 
nyckelringen kan vara bra för 
att skilja nyckelringarna åt. 
Förvara nycklar du inte använ-
der i ett nyckelskåp.

Handla
Fråga någon bredvid dig eller 
i kassan om du är osäker över 
om du tagit rätt vara. Välj 
varor som är lätta att sortera 
när du kommer hem. Köp inte 
många varor som ser likadana 
ut vid samma tillfälle. Märk 
varor som är svåra att känna 
igen redan i affären. Packa 
själv varorna så blir det lättare 
att komma på om du glömt 
något.

Rehabiliteringen vid landets syn-
centraler visar stora skillnader. I de 
flesta landstingen måste personer 
med synnedsättning betala be-
söksavgifter och på flera håll även 
för hjälpmedlen. I andra landsting 
är stödet gratis. Det framgår av 
Synskadades Riksförbunds syn-
centralsenkät 2018 som besvarats 
av samtliga 21 landsting och regi-
oner.
tex & fotot: Åsa Nilsson

– De stora variationer som finns på 
besöksavgifter får ses som ett bevis 
på bristande likvärdighet mellan 
landstingen, säger Mikael Ståhl, 
utredare på SRF.

En stor majoritet av landstingen/
regionerna tar ut en besöksavgift. I 
de flesta landsting är avgiften 100 
till 200 kronor. Syncentralerna i 
Jämtland-Härjedalen och i Sörm-
land sticker ut med avgifter på 300 
respektive 400 kronor.

Den vita käppen är kostnadsfri 
utom i Dalarna, Uppsala, Värmland 

Stora variationer  
i syncentrals-Sverige  

och Västernorrland. De tog ut en 
avgift för vit käpp även i undersök-
ningen SRF gjorde för fem år sedan. 

Vad som bedöms vara ett hjälpmedel 
skiljer sig åt. Av de nio syncentraler 
som förskriver speciella appar för 
smarta telefoner tar tre landsting ut 
avgifter och sex gör det inte.  

– Att det råder så betydande 
olikheter om vad som anses vara ett 
hjälpmedel och vilka avgifter som 
tas ut är ytterligare en brist, säger 
utredaren.

Väntetiderna för ett första besök 
är över lag inom vårdgarantins 90 
dagar. Det finns dock landsting, 

som till exempel 
Halland, Stockholm 
och Värmland, där 
en del av brukarna 
får vänta längre.

– Det är orimligt 
att det ska dröja upp 

till tre månader och ibland mer för 
att få komma till ett första besök på 
syncentralen, säger Mikael Ståhl. 
Läs även reportaget om syncentrals- 
chef Gun Olsson på nästa sida.

Syncentralsenkäten 2018 finns på 
www.srf.nu/rapporter 
eller beställs från Kontorsservice,  
tel. 08-39 92 20

De stora variatio-
nerna mellan 
syncentralerna 
i landet är en 
stor brist, anser 
Mikael Ståhl 

på Synskadades 
Riksförbund.

Att snabbt få komma till 
en syncentral är mycket 
viktigt, anser SRF.
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Att ha en högskole- eller yrkesut-bildning, valet av yrkesbransch, ett bra stöd från Arbetsförmedling och Försäkringskassan, ett bra stöd från ett personligt nätverk samt ett gott självförtroende och en positiv syn på vilka möjligheter man har på ar-betsmarknaden. Det är exempel på olika framgångsfaktorer för en per-son med synnedsättning på arbets-

Synskadades Riksförbund har tagit fram en lista av yrken och utbild-ningar som fungerar bra för dig med en grav synnedsättning. Se listan som en inspiration, men det viktigaste är att utgå från dig själv när du söker ett jobb. Läs mer på www.srf.nu 

Systemerare och programmerareAdministrativ assistent/ administratör
Dataspecialist
Datatekniker
Dietist
Fritidspedagog/FritidsledareFörskollärare

arbetsgivare tror inte att de har jobb åt personer med synnedsätt-ning. Det framkom i en undersök-ning som Ipsos Observers gjorde på uppdrag av SRF 2016. Rappor-ten visar att attityder och kun-skapsbrist hos arbetsgivare på-verkar möjligheten för en person med synnedsättning att få jobb. 
45 % av arbetsgivarna svarade att det skulle vara för dyrt att an-ställa någon med en grav synned-sättning. 

68 % tror inte att de har tjäns-ter som någon med grav synned-sättning kan ha. 

84 % anser sig ha dåliga kun-skaper om vilka statliga stöd som finns för arbetstagare med funk-tionsnedsättningar. 

Fler morötter, starkare stöttning och mer kunskap och information skulle behövas för att fler ska inkluderas på arbetsmarknaden, enligt rapporten.

Så många arbetssökande med funktionsnedsättning har fram till februari 2017 fått en praktikplats i projektet Praktik i staten. Hur många personer med synned-sättning det rör sig om är oklart. Projektet är ett regeringsuppdrag som startade 2016 där statliga myndigheter ska ta emot nyanlän-da arbetssökande och arbetssö-kande med funktionsnedsättning på praktik. Praktiken kan innebära kontorsarbete (vanligast), vakt-mästeri, postutdelning, lokalvård eller annat praktiskt arbete. 86 av ca 200 tillfrågade myndigheter har tagit emot minst en praktikant med funktionsnedsättning och målet är att myndigheterna ska ta emot 1 000 praktikanter per år. Projektet avslutas i december 2018.

Arbetsförmedlingen har fått i upp-drag av regeringen att utreda be-greppet nedsatt arbetsförmåga. Termen används ibland i samband med att en person med funktions-nedsättning söker eller har ett jobb. Funktionshindersrörelsen och FN:s kommitté för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsätt-

Ungefär hälften av alla mellan 20 och 65 år som har en syn-nedsättning är arbetslösa. Det är ingen positiv siffra, men en verklighet att förhålla sig till och något som är viktigt att jobba 
för att motverka. I det här temanumret om arbetsliv har vi samlat tips, 
inspiration och information. Vi publicerar en guide som vi hoppas kan 
vara till hjälp både för dig som söker ett arbete eller redan har ett. Vi 
har också samlat många goda exempel på personer i arbetslivet som 
visar hur det kan vara när det fungerar väldigt bra.

667 marknaden. Detta enligt en studie som SRF tidigare gjort tillsammans med DHR och Sveriges Dövas Riks-förbund (SDR). 

Studien visar också att en positiv in-ställning från chefen och förståelse från arbetsgivaren och arbetskamra-terna för hur funktionsnedsättning-en påverkar arbetet är viktigt.

Framgångsfaktorer för arbete

ning, menar att det innebär en risk för diskriminering och stigmatise-ring. Därför ska dagens användning av begreppet ses över och kunskap om hur detta påverkar de som berörs tas fram. I november ska Arbetsför-medlingen presentera vad de kom-mit fram till.

Begreppet nedsatt arbetsförmåga utreds
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Gymnasielärare i allmänna ämnenJournalist
Jurist
Kontorsarbete allmäntLjudtekniker
Massör
Montör, metall, gummi och plastMusiklärare
Psykolog
Samhällsvetare
Sjukgymnast
Socionom
Speciallärare och specialpedagogTelefonförsäljare, Callcenter-/ kundtjänstmedarbetareTelefonist

Undersköterska/ 
Vårdbiträde

Vad kan jag jobba med?

För ett år sedan startade Arbets-förmedlingen en ny nationell enhet för hjälpmedelshantering i Umeå. Arbetssökande med funktionsned-sättning ska nu få sina hjälpmedel lite snabbare.
Tidigare har beslut om hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning fattats av enskilda arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingens lokala kon-tor runt om i landet. Men på den nya enheten fattas nu alla beslut om hjälpmedel, oavsett var i landet an-vändarna bor. På kontoret arbetar arbetsterapeuter, sjukgymnaster och 

De ska fixa dina hjälpmedel snabbaresyn- och hörselspecialister.– De olika geografiska områdena har successivt anslutits under hös-ten, så det var först i oktober vi star-tade på riktigt. Vi tycker att det har gått smidigt, men det är fortfaran-de en inkörsperiod, säger Andreas Olofsson, chef på enheten.

Syftet med att koncentrera handlägg-ningen är att öka effektiviteten, få kortare väntetider och högre kvalitet i besluten. Den enskilde individen har fortfarande kontakt med sin lo-kala arbetsförmedlare, men enheten 

i Umeå ordnar det administrativa.– Det är för tidigt att dra några slutsatser, men det vi hör från våra specialister är att det har blivit smi-digare och snabbare. Vi vet inte om kundgruppen har hunnit uppleva någon stor skillnad än, men det vi fått höra hittills är övervägande po-sitivt, säger Andreas Olofsson. 
Varje år fattar Arbetsförmedling-en Hjälpmedel cirka 10 000 beslut om ekonomiskt stöd för hjälpmedel och anpassningar till arbetssökande som har en funktionsnedsättning.

TEMA
arbete



Annons 205x263
(helsida ej utfallande)

Synskadades Riksförbund, SRF, bildades 1889 
och har i dag cirka 12 000 medlemmar från hela 
Sverige. Medlemmarna är i alla åldrar, barn och 
vuxna.  De flesta medlemmar har en synnedsätt-
ning, övriga, som ser, är stödjande medlemmar.  
I SRF-föreningarna runt om i landet arrangeras 
olika aktiviteter för medlemmarna till exempel 
studiecirklar, fester, resor, prova-på-aktiviteter och 
möten med beslutsfattare där man tar upp hur 
samhället ska göras mer tillgängligt för personer 
med synnedsättning.  Vi vill till exempel säkert och 

Om Synskadades Riksförbund
tryggt kunna röra oss utomhus och kunna 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


