
For ungdomar med funktionsnedsatttning kravs det extra planering for att de ska kunna gora samma saker som kompisarna. 

Att ta plats med rullstol 

Ungdomar utarbetar strategier for att overvinna hinder 
For mimga unga ar det sjalvklart att 
kunna ga pa bio, sitta och hanga hem
ma hos kompisen eller traska runt i 
staden och shoppa klader. For ungdo
mar som anvander rullstol ar aktivite
terna forknippade med hinder som de 
maste overkomma om de ska kunna ta 
plats. Hindren klaras ofta av med hjalp 
av olika strategier. 

I fo rskn ingsprojekter Plarsers berydelse for 

barn oeh ungdomar som anvander rulisrol 
sru deras jusr plarsers berydelse oeh hur ung
domar anva nde r olika ryper av rulisrolar fo r 
an ra del av der urbud som fi nns i sradernas 
alia affarer ell er i foreningars verksamherer. 

Per ar 14 ar oeh alskar an vara i en spelaf
far i sraden dar han bor. Har finns moder
na kompel, darOfspel, spelkonsoler oeh sa 
klan massor av spelin rresse rade ungdomar. 
Har kan han kopa nya k~rr rili sin kon
lek oeh u affa and ra ungdomar so m spelar 

samma spel som han sjalv. Der ar dena sa m 
loebr honom . 

- Der ar en kuJ sralie, dar jag kan gora 
saker jag gillar. Lire omvaxling mo r arr hela 
ri den spela ma r min assisrenr eller mar 
brorsa n. 

Brant ramp inget hinder 
A[r fysisk r kunna va ra pa plars i spelaffa
ren ar ee nrralr fo r arr han ska kunna urova 
si rr friridsinrresse oeh umgas med and ra 
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ungdomar. Det ar oeksa en m oj lighet a[( 

komma ivag hemifran. 

Men det ar ime helt enkelt for hon om 

att komma in i spelaffaren. Per anvander 

rullswl oeh pa vagen in behover han hjalp 

av sin personliga assistem for a[( ta sig upp

for (fappsteg oeh en a1ltfor bram ramp. 

Sjalv beskriver han det helt odramatiskL 

- Det ar en trappa in till sjalva spelaf

faren, sen ar det en ganska bram ramp som 

jag behover hjalp for at( ta mig upp for. 

Sen ar det sjalva butiken dar jag handlar 

lite oeh sa. 

I forskningsprojektet sruderas oeksa vad 

platserna beryder for ungdomars idemitets

proeesser oeh hur de anvander olika ryper 

av rullswl ar for a(( komma forbi de pro

blem som gor a(( funkrionsnedsa[(ningen 

annars blir e(( funktionshinder. 

En speeifik plats ger ime bara tillfalle at( 

gora saker ungdomarna gillar. Platsen ar 

oeksa en mojlighet a(( kunna uaffa andra 

ungdomar oeh umgas i ett sa mmanhang 

praglat av gemensamma in(fessen. 

En plats for identitet 

Den ar darmed en del av den unges moj


ligheter att kunna testa oeh urveekla iden 

riteter. Det kan vara a(( man ar med i en 

sponforening oeh far testa sin kropps moj

ligheter oeh pa sa sa(( far en idemitet som 

spomjej eller sponkille. Det kan oeksa 

handla om a(( umgas med andra ungdo

mar oeh pa sa Sa(( skapa soeiala relationer 

som ger mojligheter at( fa nya infallsvink

tar pa sig sjalv oeh bli sedd av andra. 

For Per finns det manga platser som han 

Iyfter fram som vikriga a[( kunna vara pa. 

En sadan ar spelaffaren, andra ar fritidsgar

den, det egna hemmet, skolan oeh hemma 

hos kompisar. Med andra ord ganska ry

piska vikriga platser for ungdo mar i hans 

a lder. 

Mojligheten att valja rullstol 
Vad forskningen visar ar att individens 

vilja a(( ta plats oeh mojlighe[erna a[( valja 

mellan olika rullswlsmodeller ar viktiga 

forutsat(!1ingar for ungdomars idemitets

proeesser. 

Nar Per ska besoka en viss plats handlar 

det ofta om ett val mellan manuell rullswl 

oeh en e1driven rl1l1swl, beroende pa van 

han ska . 

- Jag brukar utga fran den manl1ella 

rullswlen for da kan jag ta mig fram nas

tan overallt med assis[ans, men sam tidigt 

ar det ganska uist for att man oeksa blir 

begransad. 
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AU ta sig dit man viII kraver olika val. 
Ibland passar till exempel den manuella 
rullstolen battre an den eldrivna. 

Med den eldrivna rullswlen kanner han 

sig friare oeh det ar lattare for honom a(( 

rora sig i olika uwmhusmiljoer. Den el

drivna rullsw!en ger honom mojlighet a tt 

inte behova ta hjalp av den personliga assis 

temen man han kan pa egen hand rora sig 

fritL Med den kan han ta sig over mindre 

hinder som trotwarka mer. Per berattar att 

han ibland hoppar med rullswlen for att ta 

sig nedfor en hog kanL 

Frihet kontra plats 
Samtidigt ar (fappor hinder som ar omoj

liga att foreera, sa i vissa mil joer ar han 

rvungen att anvanda den manuella rullsw

len. Da behover han oeksa mer hjalp av sin 

personliga assistem a[( ta sig uppfor eller 

nedfor (fappor eller brama ram per. 

Men han kan vara beredd a[( slappa pa 

den frihet den eldrivna rullswlen gel' om 

det handlar om att med hjalp av den manu

eJla l'ullswlen besoka en sa pass vikrig plats 

som spelaffaren. A[[ ha tillgang [ill olika 

rullswlar gel' Rer mojligheter att ta plats 

oeh inga i o lika idemite[sproeesser. 
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NYA ALU GRIPO I 
o 

VART SORTIMENT 
Fran och med arsskiftet har vi 

nya, forbattrade Gripo Alu i van 

soniment. 


ViII du bestalla eller veta mer om 

Gripo Alu - som ar ett lattmonterat 

och anvandarvanligt stod for 

hemmets alia rum - valkommen 

att kontakta oss. 


0240-101 02 I info@svancare.se 

.:SVAN CARE" 
WNW. SVANCARE. SE 
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