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omslagsfoto

Rebecca Karlén
parkour – ser farligare ut än det behöver 
vara. Anna Kristiansson har hållit på i fyra år.
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jag sitter i ett klassrum och min hand far rakt upp. Handen vet 
svaret på frågan som ställs, det svar som kommer att imponera, 
men min upprymda och flackande blick fastnar till höger i mitt 
synfält. 

På en millisekund är armen sänkt och den blottade armhålan 
som visar några dagars orakad hud döljs. Att hellre sänka handen, 
den hand som ville ha rätt, än att riskera någon som ser. 

Nour el Refai utmanade Sverige under Melodifestivalen med 
sina håriga armhålor och gav svaret ”Det växer ut där. Det var 
inte jag som bestämde det, det var evolutionen.” Då handlade det 
om att välja mellan det naturliga och det accepterade och samma 
val görs även i varje dag i enkla situationer. 

Nour el Refai valde det naturliga medan tusentals hånfulla 
tweets valde det motsatta. 

samtidigt i reklambranschen används ordet naturligt som ett va
pen. Det är yoghurten med naturliga tillsatser som vinner kampen 
bland tiotals sorter i kyldisken i affären. Kommersialismen har 
alltid styrts av normer, och normen i dag är ett behov av konstant 
korrigering av vårt yttre samt en riktning mot ett hälsosamt liv. 

Konsumenternas krav tvingar företag att bygga upp en fasad 
av trygghet, vilket i det här fallet är en fasad av naturligt. Som 
om produkten användes redan på stenåldern. Men om vi kopplar 
 positiva egenskaper till naturligt, hur kommer det sig då att vi 
 ryggar tillbaka när det handlar om det nakna jaget? 

marknaden vet att människor vill vara natur
liga, oavsett mat, egenvård eller livsstil. Det är 
bara det att det  ytliga kommer i första hand. 
Reklam kampanjer går ut med lovord om 
vackra kroppar med hjälp av varor, och 
ändå prisas det naturliga med produkten, 
oavsett om det är vanan att använda den 
eller ingredienserna som den innehåller.

Naturligt säljer alltså, men inte när 
det utövas. Att vi helt enkelt ska fin
nas till, utan något skydd av påstådd 
förbättring, är alltför sårbart. 

Så jag sitter där, i klassrum
met, med mina orakade armhålor 
och tänker att om detta vore en 
reklamfilm så skulle jag vara den 
 obekväma kvinnan som hittar sin 
väg till trygghet via rakhyvelsföre
taget. Även om produkten försäkrar 
mig om att just hylla det som är 
naturligt.

en fasad av naturlighet
Ungdom
Anna kör parkour.

Quiz
Vem är du i djurvärlden?

Mode
Ediths halsband.

Mode
3 stilar.

Person
Mia Törnblom.

Testpatrullen
Word testar naturen!

Utbytesstudent
Sista delen.

Normer
Hur funkar de?

Hälsa
Naturlig skönhet.

Valspecial
Så påverkar du!

Valspecial
Kommunpolitik.

Valspecial
Mer kommunpolitik!

Valspecial
Ungdomsförbund.

Valspecial
Så tycker partierna

Kultur
Recensioner.

Kultur: musik
Past Recedes. 

Utgång
Özz Nûjen.

Det är yoghurten med naturliga 
tillsatser som vinner kampen 
bland tiotals sorter i kyldisken.

innehåll

#42

Miranda  Libert
om att naturligt säljer

3
Inte-missa-
händelser 
i höst
Valet
Nej, just det. Missa inte 
valet – och vi hoppas att du 
som får rösta också röstar 
för ett demokratiskt Sverige 
som är till för alla. Du som 
inte får rösta, kolla på sidan 
28 hur du kan göra för att 
påverka politikerna ändå.

► 14 september

Özz på teater
Özz Nûjen spelar i inte 
mindre än två pjäser på 
stadsteaern i höst. Läs 
intervjun med honom på 
sista uppslaget.

► uppsalastadsteater.se

Kulturnatten
Att misslyckas med att hitta 
något tilltalande i kultur
nattsprogrammet är som 
att ... eh ... inte hitta hö i en 
höstack. ish.

► 13 september
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När känner du dig mest naturlig?

Redaktion

word

Tack för ditt bidrag till ett bättre klimat!
Symbolen får användas enligt nedan på trycksaker som produceras på klimatkompenserat papper
från Map. Vi rekommenderar varianten med vår webbadress där man hittar värdefull information om
klimatkompensationen. Storleken är valfri men inga ändringar får göras i symbolen. Den får tryck-
as positivt i svart eller grönt (cmyk 65 00 100 8.5) alternativt negativt i tonplattor i valfri färg.
Vektoriserade eps-filer finns i bifogad fil.

Map Sverige AB Oktober 2009

kontakt

word@tidningenword.se
Barnombudsmannen i Uppsala
Kungsgatan 47a, 753 21 Uppsala
01869 44 99
sms: 070645 31 41
www.tidningenword.se
ansvarig utgivare

Lisa Skiöld
lisa.skiold@boiu.se
chefredaktör, layout, annonser

Mårten Markne
marten@tidningenword.se
information för annonsörer

tidningenword.se/annons
tryck

Wikströms

word görs av unga för unga. Word är 
en kanal mellan ungdomar i Upp
sala: ett brett medium som ger en 
känsla för sammanhang och sam
manhållning. Word vill förstärka 
ungas känsla av och insikt i att vara 
medborgare i Uppsala, och stärka 
deras möjlighet till inflytande och 
delaktighet i samhällslivet. Word 
är också en kanal mellan unga och 
beslutsfattare i kommunen i och 
med att Word innehåller samhälls
information på ungas egna villkor 
och bjuder in till dialog. 

Word har funnits sedan 2006 
och läses av hälften av gymna
sieungdomarna i Uppsala (2013). 
Läsarna är både killar (40 %) och 
tjejer (60 %). Word finns på alla 
gymnasie skolor i Uppsala samt på 
bibliotek, fritidsgårdar m fl ställen. 
Word ges ut av Barnombuds
mannen i Uppsala, en ideell 
förening. Vi får stöd från social
nämnden för barn och unga samt 
utbildnings och arbetsmarknads
nämnden i Uppsala kommun. 

miljö: Word trycks av Wikströms 
som är Svanencertifierat. Papperet 
heter galerie art matt och uppfyller 
 Svanens kriterier. Pappersproduk
tionen är klimatkompenserad.

issn

16540808

dessutom medverkar i detta nummer

ina Sollander, Lisa Libell

den här tidningen görs 
av gymnasieungdomar 
från uppsala. du kan 
också vara med.
Mejla word@tidningenword.se 
Smsa 070 645 31 41 
och tala om ifall du vill skriva, fota  
eller göra något helt annat.

mårten markne

chefredaktör

marten@ tidningenword.se
När jag vaknar på mor
gonen och märker att 
kudden är dregelvåt.

donia saleh

reportageredaktör

donia@tidningenword.se
När jag asgarvar.

karin karlsson

bild- och  

marknadsföringsredaktör

karin@tidningenword.se
När jag lägger mig i 
soffan  efter en lång dag. 

karl carlsson

kulturredaktör

karl@ tidningenword.se
När jag gör något för att 
jag vill.

andrea byding

samhällsredaktör

andrea@tidningenword.se
i festivalleran.

aurin rahman

Skribent
Efter ett 
långt bad på 
 kvällarna.

sara hovstadius

Skribent
När jag har 
fina men sköna 
kläder och är 
lätt sminkad

linn älvebratt

Skribent
Under en härlig 
skogsprome
nad.

lisa broms

Illustratör
lisa lundström

Skribent
När någon får 
mig att skratta.

miranda libert

Skribent
När jag ser ful 
ut på en bild.

lovisa mattsson

Skribent
Efter en lång 
sovmorgon.

hanna markström

Fotograf
i min favoritfå
tölj i mjukis
kläder när jag 
spelar Xbox.

felix wahlström

Skribent
Efter ett hårt 
träningspass.

sara dutta

Illustratör
När jag målar 
flora och fauna.

emma ekström

Skribent
Medan jag 
fikar med min 
mamma! 

helena gravåhs

Skribent
När jag skämt 
ut mig själv 
inför kompisar.
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anna kristiansson

Ålder: 19 år.
Går på: Katte.

Aktuell med: Uppsala Parkours 
uppvisning vid Resecentrum 

på Kulturnatten.

Det är meningen 
att vi ska visa hur 
roligt det är, så vi gör 
inte saker som kan 
 misslyckas 

Anna tar sats
ANNA kRIStIANSSoN:

Anna Kristiansson har hållit 
på med parkour i fyra år. På 
Kulturnatten är hon med när 
Uppsala Parkour visar upp 
träningsmetoden.
Vad gör ni på Kulturnatten?
– Vi håller till vid stora trappan vid 
stationen och kör. Det är mening
en att vi ska visa hur roligt det är, 
så vi gör inte saker som är alldeles 
för svåra eller kan misslyckas. Man 
vill ju inte att folk ska tycka att det 
ser läskigt ut. Efteråt brukar vi låta 
folk testa och ge tips.
Varför uppträder en sport
förening på Kulturnatten?
– För att göra reklam! Vi vill få nya 
medlemmar. Ett problem vi haft 
med shower är att folk tycker att 
det ser coolt ut men att de aldrig 
skulle kunna själva. Nu är det både 
nybörjare och sådana som hållit 
på ett tag som är med, så att man 
kan se att det finns olika nivåer.
Är ni med på andra event?
– ja, en hel del utomlands, vi 
snackar med parkourföreningar 
i andra länder och gör events för 
att träffas. i slutet av augusti var 
det girls gathering här i Uppsala 
som vi ordnade, då kom det delta
gare från andra länder.
Använder du parkour till 
vardags?
– Nej, jag brukar mesa med det. 
Man behöver mycket uppvärming 
så det är inget man gör spontant 
på väg till bussen.
Hur hittade du parkouren?
– Via en klasskompis. jag tyckte det 
var kul, men svårt: i parkour blir allt 
tekniskt för att man ska förebygga 
skador. Men jag gav inte upp.

Text: Mårten Markne
Foto: Hanna Markström

ViNjETT
vinjett
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reportageredaktör
donia salehl

donia@tidningenword.se ungdom
i STAN



Om du skulle vara ett djur, vilket 
skulle det vata? Words patenterade 
testmetoder©®™ ger dig svaret.

Text Lisa Lundström
 Illustration Sara Dutta

Du har haft en fullspäckad vecka med ovanligt mycket 
att göra. Men nu är det äntligen över. Hur kopplar du av?
A. SOOOOOOVA.
B. Koppla av? Nej nej. Du gillar att vara aktiv och nu kan du ju ta tag i de 
saker som fått lida under perioden då du haft fullproppat schema.
C. Kanske ta en promenad i skogen för att ha en stärkande stund för dig 
själv.
D. Du ringer genast några samtal till vänner och ordnar upp någon mys
kväll eller liknande.

Du ska hälsa på en kompis 
och när ni öppnar dörren 
kommer familjens hund 
rusande mot dig och vill 
leka. Vad är din reaktion?
A. Hunden är väl gullig, men du fö
redrar lugnare djur. Kanske en fisk?
B. Du vill genast lära hunden nya 
trix och användbara kommandon!
C. Du har inget emot hundar men 
gillar inte om de klänger och hop
par på en. Du vill ha respekt.
D. åh! En ny kompis! Du börjar 
busa med hunden på direkten.

Du ska ta tåget för att komma i tid till en sommarjobbs-
intervju, men tåget är visst inställt. Hur reagerar du?
A. Du hade nog inte hunnit till det tåget i alla fall, så whatever.
B. Du tar genast upp mobilen och går in på tågappen för att hitta någon 
alternativ väg.
C. Din ilska blossar upp och du ringer ett argt samtal till tågbolagets kund
service.
D. Äsch då. Du fördriver tiden tills nästa tåg kommer genom att prata med 
de andra som står på perrongen.

Din favoritresa?
A. Du vill bara ta det lugnt, så det 
spelar egentligen ingen roll vart du 
håller hus.
B. En volontärresa kanske? Sol
semester är i alla fall inget för dig. 
Då tar rastlösheten över.
C. Du vill till skogarna. En hajk eller 
fiskeresa uppe i norr är i din smak. i 
naturen har du kontroll.
D. Partyresa till Kos kanske. Så 
länge det finns sol och sällskap är 
det lugnt.

Du och ditt kompisgäng ska ha middag. Vad tar du med 
dig?
A. Det är lugnt. Alla andra tar säkert med sig något så du behöver inte. Du 
vill inte stressa och kånka på massa saker.
B. Du tar på dig att storhandla alla ingredienser till middagen.
C. Du tar med dig dig själv. Kungligt värre!
D. Du tar inte med dig något. Det är väl sällskapet som är det viktiga, behö
ver man verkligen slösa tid på att laga mat?

Vem är du i djurriket?
100 % drogfritt

Hör av dig så gör vi det möjligt!

word#42

QUiz
wordtest #42

reportageredaktör
donia saleh

donia@tidningenword.se



Vem är du i djurriket?

Flest A
Du är en SENGÅNGARE
Du gillar precis som sengångaren 
att ta det piano, och en god natts 
sömn är något som är viktigt för 
dig. Du stressar heller inte upp dig 
utan har filosofin “det tar den tid 
det tar”. Detta kan stundtals göra 
dina närmaste irriterade och vissa 
kallar dig lat. Men vad spelar det för 
roll? Du trivs i dig själv och det är 
det som är huvudsaken. 

Du är åtminstone inte lika seg 
som en sengångare, som det kan 
ta upp till en timme för att röra sig 
en meter.

Flest B
Du är en MYRA
Du är en väldigt aktiv person som 
ofta kan ha många järn i elden – 
och du gillar det! Att inte ha något 
att göra är inte din stil och om du 
inte har någon uppgift ser du till 
att hitta på en. Folk kan undra över 
hur du orkar med allt och ifall du 
inte blir stressad. Men så länge du 
känner att du har situationen under 
kontroll är det lugnt. 

En arbetare i myrstacken blir runt 
tre till fyra år gammal. Tänk på att 
inte jobba ihjäl dig. Kanske kan du 
och sengångaren lära av varandra?

Flest C
Du är en ÄLG
Du är en stolt person som tror på 
dig själv. Du tycker om att vara 
 ledare när det kommer till att 
umgås eller arbeta med andra män
niskor men njuter också gärna av 
ensamtid en stund. Om du inte får 
ta din naturliga plats i täten kan din 
stolthet få sig en törn, men många 
tycker ändå att du är en bra ledare – 
om än kanske lite lättstött ibland.

Om du bara tar det lugnt och 
inte brusar upp i onödan är du en 
person som utstrålar säkerhet, 
precis som älgen i skogen. Skogens 
konung.

Flest D
Du är en UNDULAT
Du älskar att umgås. inte bara med 
vänner utan också med familj eller 
husdjur. Att vara ensam känns bara 
ledsamt och tråkigt. Att du gillar att 
sällskapa med andra betyder inte 
att det hela tiden behöver vara full 
rulle. Du kan lika gärna ha en mys
kväll som gå på fest. Det är männis
korna med dig som är viktiga. 

Vissa undrar hur du aldrig trött
nar på att ha någon omkring. Vill du 
inte ha egentid? Och svaret är kort 
och gott nej. Du undrar varför man 
ska vara ensam när det är så mycket 
roligare när andra är med. Precis 
som för undulaten känns det som 
om du dör av ensamhet utan någon 
annan på plats.

Vi tycker att alla människor är lika mycket värda. Vi håller inte på något särskilt parti. 
Vi hoppas att du som går och röstar i kommunalvalet, landstingsvalet och riksdags
valet röstar för en värld som blir bättre för alla människor.

Med den här annonsen har vi skänkt 200 kronor till den antirasistiska stiftelsen Expo.

Får du rösta? Rösta!
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inte

UPPSALA LÄN

erika karlénius
#2 till Riksdagen (MP)

Det är bråttom, 
men inte för sent. 
Jag vill byta politik, 
inte klimat!



Modeprylen

Ediths halsband
Betyder symbolerna något speciellt för dig?
– Venussymbolen fick jag av mamma, vi båda är 
feminister, så den symbolen är som en slags power
grej! Fatimas hand fick jag av min kompis Marias 
mamma. jag tycker att det är en väldigt fin symbol, 
den förekommer i många olika religioner och står 
för ett skydd mot onda krafter.
Vet du var symbolerna kommer ifrån?
– Kvinnosymbolen är köpt på en guldsmedsaffär i 
Uppsala, den fick jag i julklapp av mamma. Fatimas hand 
kommer från Marias mammas vistelse i Turkiet. Maria har 
ett likadant, så det är ett slags kompishalsband.
Tror du att symbolerna är populära idag?
– ja, absolut. jag har sett flera med Venussymbolen, vilket är väldigt roligt. Man känner 
en slags samhörighet med dem som har bär runt på samma symbol. jag fick den efter 
att jag började engagera mig mer aktivt inom feminismen. jag känner att det är viktigt 
att bära runt på något symboliskt peppande i vardagen. De betyder något mer för mig 
än att det bara är ett par fina symboler!

Text: Donia Saleh
Foto: Mårten Markne

Edith Ekström

Ålder: 18 år gammal
Gör: Är sekreterare för 

Unga Feminister Uppsala
Går: Tredje året på Rosendal

Den förekommer i många 
religioner och står för ett 
skydd mot onda krafter.

ekokläder kan vara 
gjorda av ekologiskt 
odlad bomull. När man 
odlar bomull ekologiskt 
så använder man inga 
kemiska gödningsmedel 
eller bekämpningsmedel, 
utan man låter plan
torna växa naturligt. 
Men kläderna kan också 
bestå av andra miljö
vänliga material, som 
till exempel återvunna 
fibrer. 

Något som en del 
kanske tänker på när de 
hör ekokläder, är bruna 
fula kläder. Men så är 
inte fallet, ekokläder ser 
precis ut som andra klä
der. Den enda skillanden 
är att de är gjorda av 
annat material. 

Men bara för att ett 
klädesplagg är tillverkat 
av ekologiskt material så 
betyder det inte automa
tiskt att tillverkningen 
har gått till på ett eko
logiskt och rätt sätt. Så 
för att vara helt säker på 
att du köpt ekologiska 
kläder, så ska du kolla 
om plagget har en miljö
märkning eller certifie
ring (se faktaruta). Om 
du köpt kläder med en 
av dessa markeringar så 
kan du vara helt säker 
på att tillverkningen har 
gått rätt till. 

Text: Linn Älvebratt

Ekokläder 
för alla
De flesta vet nog att vi kan köpa 
ekologisk mat, åka kollektivt och 
sortera våra sopor. Det är nog 
inte riktigt lika vanligt att tänka 
på ekologiska kläder, men det 
kan bli en viktigare del av vår 
klädindustri i framtiden.

eko i uppsala
• Tantens gröna 
(i Håga): nästan bara 
barnkläder, men det kan ju 
alltid vara bra om man ska 
införskaffa en present till 
ett barn.
• HM: en del eko.
• Lindex: ekologiskt utbud 
på 17 %.
• Kappahl: 18 % ekologiska 
kläder, mest på barnsidan, 
men en del på bassidan för 
män och kvinnor.
• Tshirt Store har endast 
rättvisemärkta tshirts, 
gjorda av ekologisk bomull.

några märkningar

Några vanliga miljömärk
ningar och certifieringar
• gOTS (global Organic 
Textile Standard)
• Soil Association Organic
• iVN (international Associa
tion Nature Textile industry)

Vi tycker att alla människor är lika mycket värda. Vi håller inte på något särskilt parti. 
Vi hoppas att du som går och röstar i kommunalvalet, landstingsvalet och riksdags
valet röstar för en värld som blir bättre för alla människor.

Med den här annonsen har vi skänkt 200 kronor till den antirasistiska stiftelsen Expo.

Får du rösta? Rösta!

ViNjETT
vinjett

9reportageredaktör
donia salehl

donia@tidningenword.se
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naturligt. vad tänker du på när du 
hör ordet naturligt? Du kanske tänker 
på grönska, beigea kläder eller ett 
osminkat ansikte. Det som är naturligt 
för någon kanske verkar helt skruvat 
för någon annan. För en person med 
punk som personlig stil kanske blom
miga klänningar verkar som något 
från en annan planet. 

Det som är naturligt för oss sätter 
sina spår redan vid barnsben. Vi upp
fostras på ett visst sätt, där föräldrar 
har stor inverkan på hur vi kommer 
leva resten av våra liv. Men vår per
sonliga stil, den bestämmer vi själva.

du har säkert lånat en kompis kläder, 
gått på en maskerad eller köpt ett 
plagg som du grubblat länge över. Då 
har du säkerligen känt känslan av att 
det man har på sig inte känns helt rätt. 

Vi alla har en personlig stil, en 
image. Det är den vi visar utåt och 
vill bli ihågkomna för. Därför kan det 
kännas underligt att ha på sig något 
man vanligtvis inte har. 

alla avgör vad som känns rätt för en 
själv. Men vi blir lätt påverkade av vad 
andra har på sig och vilka reaktioner 
vi får vid våra klädval. ”Naturligt” 
blir för många det som alla andra har 
på sig, det blir som en strävan efter att 
vara en i mängden. 

Då kan extrema stilar 
eller annorlunda kläd
val uppfattas som 
konstigt. Vilket i sin 
tur är otroligt un
derligt. För vem har 
rätten att bestämma 
vad som är 
naturligt? Jo, 
du. Du kän
ner helt själv 
vad du känner 
dig bekväm 
in, och absolut 
ingen kan säga 
emot.

det är du som 
bestämmer

Sara Hovstadius
om personlig stilT
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Din personliga stil bestämmer du själv – även 
om du kanske tar på dig samma sak som många 
 andra. Vi har träffat Tracy, Ted och Lina från 
Uppsala, som alla har tankar om mode och stil.

ViNjETT
vinjett
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tracy kintu
Ålder: 17 år
Går på: Rosendal 
Beskriv din stil!
– jag gillar kjolar, magtröjor och kläder som inte har så 
mycket färg och tryck.
Är det viktigt att ha en egen stil? 
– Nej, alla har inte ett behov av att uttrycka sig genom 
kläder, för vissa är funktionen det viktigaste. Men jag 
tycker om kläder och att ha på mig det som faller mig i 
smaken. 
Anser du att din stil är unik eller speciell?
– Egentligen inte, men ända sedan jag var liten har jag 
dragits till mer ”alternativa” stilar och därmed skiljt 
mig ganska mycket från klasskamrater och vänner. jag 
stack definitivt ut mer på 
högstadiet än vad jag gör 
nu på gymnasiet där fler har 
egna stilar.
Vad inspirerar dig?
– jag har ingen direkt inspi
rationskälla, men kan bli in
spirerad av något jag ser på 
internet eller bara allmänt 
av människor som jag tycker 
klär sig snyggt.
Varifrån kommer dina 
kläder främst?
– Second hand och Week
day!

Text: Donia Saleh
Foto: Mårten Markne



ted Mulamba kamanzi
Ålder: 18 år
Går på: Livets Ord
Ted älskar allt som har en koppling till extrem
kulturen. Han åker skateboard, långboard, 
 inlines, snowboard – ja, allt som kan hjälpa 
honom att ta sig snabbare från punkt a till b.
Beskriv din stil!
– Den består av något linne, tjocktröja, främst stickat, 
vans och slimmade byxor, chinos eller bara vanliga jeans. 
Är det viktigt att ha en egen stil?
– ja det tycker jag. En klädstil ger inte bara personen en 
yttre bild till omvärlden, utan även en bild av person
ligheten. Med en egen stil är man inte bara ett annat 
gruskorn i en grushög. Det är därför jag tror att de flesta 
av oss vill säga någonting till vår omgivning. Och klädstil 
ger ett statement.
Anser du att din stil är unik eller speciell?

– Min stil är inte unik, den 
kan gå under klassen skater, 
fast jag gör den unik genom 
att vara mig själv. Min 
personlighet ger nånting till 
min stil och gör den annor
lunda och unik. 
Vad inspirerar dig?
– jag är inspirerad av  skate 
och surfkulturen, men också 
av musik. Alla mina acces
soarer och de flesta tryck på 
mina linnen är inspirerade 
av reggaemusik.
Varifrån kommer dina 
kläder främst?
– jag handlar mycket från 
nätet, främst från hemsidan 
junkyard, men också från 
Carlings och second hand, 
som har billiga och fina 
stickade tröjor. 

Text: Donia Saleh
Foto: Hanna Markström

ViNjETT
vinjett
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Lina Smedsjö Linder
Ålder: 18 år
Gick på: jensen (tog nyss studenten)
I höst jobbar Lina för att förmodligen spara till 
en resa i vår. Lina drömmer om att hålla på med 
mode och design.
Beskriv din stil!
– jag skulle säga att min stil är relativt clean, jag gillar att 
satsa mer på detaljerna då jag också är sko och väsk galen!
Är det viktigt att ha en egen stil? 
– ja det tycker jag verkligen, stilen återspeglar personlig
heten och ger också första intrycket, sedan skulle det ju 
vara jättetrist om alla såg likadana ut! 
Anser du att din stil är unik eller speciell?
– ja. på sätt och vis med tanke på att mycket jag köper är 
second hand, och då blir man på ett vis unik med sin stil 
med tanke på att det då bara finns ett exemplar, men de 
dagar jag inte pallar bry mig är jag nog inte så unik, haha! 
Vad inspirerar dig?
– åh, det är många. Elin 
Kling är en personlig favorit, 
sedan läser jag lite bloggar 
som man självfallet hittar 
inspiration ifrån. Annars är 
det nog alla modemagasin 
som inspirerar mest! 
Varifrån kommer dina 
kläder främst?
– Mycket av mina kläder är 
second hand, finns inget 
bättre än när man fyndar 
något riktigt fint på second 
hand och vet att ”den här 
kommer jag bli ensam om 
att ha.” 
– Annars gillar jag Mango 
och zara väldigt mycket, 
även Weekday och Monki! 
Acne och andra dyra märken 
har inte ekonomin tillåtit 
ännu.

Text: Donia Saleh
Foto: Mårten Markne



En lat medelmåtta med starkt självförtro
ende som ung, nu en mediterande föreläsare 
som ger råd om självkänsla. Mia Törnblom 
lär både företagsledare och ungdomar att 
det går att träna upp sin inre trygghet.

om ung hade Mia Törnblom 
inga större problem med 
självkänslan. Hon beskriver 
en ung Mia som ”lagkapten i 
fotbollslaget, väldigt social och 
en medelmåtta.” Mia berättar 
att hon var relativt talangfull, 
men en aning för lat för att få 
utlopp för det. 

I dag jobbar hon med 
ledarskap inom företag, skriver 

böcker och håller inspirations föreläsningar 
med självkänsla som övergripande tema. 
Mia Törnblom berättar att hon hade ett 
starkt självförtroende redan som ung, 
vilket ledde till att hon inte tvivlade på 
framtiden:

– Jag var liksom orädd för framtiden, 
kanske lite överdrivet orädd till och med. 
Vad är skillnaden mellan den unga Mia 
och den äldre Mia?

– Åh … Svårt. Den äldre Mia är snarare 
trygg i sig själv än att hon bara tror på sig 
själv. Självklart även klokare och visare 
av erfarenheter. Jag tycker den unga Mia 
också var bra, men den äldre har absolut 
hittat sig själv!
Du har skrivit 
flera böcker om 
självkänsla och 
hur en blir säker 
i sig själv. Hur 
kommer det sig att 
du valde att skriva 
om det?

– Det började 
med mig själv, jag 
insåg att jag hade 
en stark tro på min 
förmåga att pre

stera. Det började liksom rätt själviskt men 
när jag kom igång så ville jag ge till andra! 
Från början arbetade jag mest ideellt, 
sedan utvecklades det till jobb.
Du har en erfarenhetsbaserad bakgrund, 
vad är det för erfarenheter du bär på som 
utbildningar inte erbjuder? 
– Jag tror det är viktigt att inte sätta de 
två parterna mot varandra. Jag fortbildar 
mig hela tiden, genom att bland annat 
läsa ny litteratur och forskning, vilket gör 
mig väldigt uppdaterad. Skillnaden är att 
jag började med det som en hobby. Min 
er farenhet kom av att hålla kurser och 
utbilda människor. För mig var det lika 
lärorikt som att läsa!
Har du några intressen utöver ditt yrke?

– Den frågan är lite spännande. Jag 
kanske inte är personen som rabblar upp 
sju, åtta intressen. För mig är det viktigaste 
i livet att njuta. Det händer att jag går på 
teater, tittar på någon serie, bakar chok
ladtårta, umgås med familj och vänner. Jag 
brukar meditera regelbundet, det har jag 
gjort sedan 18 år. Men allt det är en del 
av min livsstil. Så det handlar nog inte om 
intressen i mitt fall, mer om en livstil.

Jobbar för 
självkänsla

anna-lena ahlström

Foto

donia saleh

Text

S

Att vara ung är inte alltid helt lätt. Vi frågade Mia Törnblom om hur 
en tacklar vissa svårigheter som uppkommer. Här är hennes råd:
• Det blir bättre när du blir äldre och får bestämma själv.
• Bekräfta dig själv! Det är jätteviktigt att försöka hitta ett sätt att 

bekräfta sig själv på.
• Träna på mod! Våga göra saker som du faktiskt är lite rädd för. Kom ihåg att 
den räddaste är också den modigaste.
• Förstå ditt eget värde. Det viktigaste av allt är att förstå sitt eget värde och 
att vara medveten om att alla är värdefulla personer, som duger som de är, 
oavsett prestation! 

råd till den som är ung3

ViNjETT
vinjett
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mia törnblom

Ålder: 47 år. 
Gör: jobbar med ledarskap 

inom företag, skriver böcker 
och håller på med inspira

tionsföreläsningar.

Jag var liksom 
orädd för framtiden, 
 kanske lite över
drivet orädd till och 
med. 
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Naturen –  
så bra är den

woRD tEStAR:

Words testpatrull Karl, Andrea, Lisa och Karin 
tog på sig oömma kläder och ett glatt humör för 
att gå i närkamp med naturen. På de följande 
sidorna sätter de betyg på allt från att klappa 
grisar till att falla fritt i luften.

Text  Andrea Byding, Karl Carlsson
 Foto  Andrea Byding, Karl Carlsson , 
Lisa Wünsche, Rebecca Karlén

16
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att gå ut med hunden är förmodligen den 
bästa vardagsmotionen du kan få, som inte 
kräver mer än ett par skor och kläder efter 
väder. En hundpromenad kan även vara 
väldigt belönande eftersom man får upp
täcka området man går i med nya ögon (i 
alla fall om man som i mitt fall har en senil 
och döv hund som gärna vandrar iväg åt 
sitt eget håll utan förvarning). Om du inte 
har en hund så kan du alltid låtsas att du 
har en och gå på promenad i alla fall. Lite 
frisk luft har ju aldrig skadat.

Karin Karlsson

Naturligt: 5
Kul: 5
Tillgänglighet: 5 (om man har en hund)
Göra igen: 5
Avkopplande? Hur mycket som helst.
Risker? Du gör det så farligt som du vill att det 
ska vara.

20

Läs vidare!
Vi testar surfing, 
älgar, fallskärms-
hoppning,  grisar, 
hästar, kanoter 
med mera

Karl i närkontakt med ett jättestort blad.

tropiska växthuset i Botaniska trädgår
den är en väldigt onaturlig naturupple
velse. Man förundras över artrikedomen, 
men personalen som går runt och sköter 
växterna tar bort en del av magin. Att se 
så många coola, exotiska växter kan också 
verka negativt på framtida naturupplevelser, 
då man får lite mindervärdeskomplex över 
den svenska floran. Men det är ett härligt 
klimat att vara i, och ett perfekt besöksmål 
på vintern då man får stor abstinens efter 
grönska. Plus för att det ligger centralt i stan 
och är något så ovanligt som väderobero
ende. Som sagt, väldigt onaturligt.

Andrea Byding

Naturligt: 3 (Konstlad regnskog)
Tillgängligt: 4 (Centralt, men inträde)
Kul: 3 (Trevligt att vistas i tropiskt klimat!)
Göra igen: 3 (inget man besöker så ofta)
Avkopplande? Lugnt, men inte så avstressande.
Risker? Att man måste gå hem besviken pga inte 
kollat upp att de har stängt på måndagar

Tropiska växthuset

Gå ut med hunden

tänk dig hur livet skulle vara om du 
var en morgonmänniska. Tänk dig att 
du vaknar prick klockan sex, med ett 
hopp starkt som Snövits om att det 
här blir en bra dag. Du stiger upp utan 
att snooza, kommer iväg till gymmet, 
ger allt och njuter av träningen. 

Lyckades du? Inte jag heller. 
Jo, klart att du tränar – du sitter 

framför datorn och tittar på Youtube
videor om träning medan du dricker 
cola och äter chips. Om du tar dig till 
gymmet är det för att ta några selfies 
eller spy regnbåge medan du känner din 
IQ sjunka till minus sju.

Följer du också alla tränings
narkomaner på Instagram? Det är 
okej, du kan vara ärlig för jag är inte 
bättre än du.

de flesta av oss tränar för att se ut på 
ett viss sätt. Med ett visst sätt menar 
jag sexig. Utan kläder. *host* Inget 
fel med det. Men vi förväxlar oftast 
träning med gym och ett årskort värt 
flera tusen. Det vi oftast inte tänker på 
är att vi redan har allt vi behöver.

 Behöver du träna upp din kondi
tion? Du har hela Uppsala att springa 
i. Vill du träna styrketräning? Det 
finns övningar du kan göra, utan att 
använda maskiner eller bli pank. 

Behöver du vikter? Du 
har din kropp, och 
mjölkpaket – naturens 
egen sportdryck. Din 
kropp är inte en pro
teinnedbrytarfabrik, 
så du behöver inte 
hälla i dig prote
inpulver efter 
varje pass. Ett 
glas mjölk 
räcker. Na
turen har 
mycket att 
erbjuda, 
så ta vara 
på det!

du behöver inte 
spy regnbåge

Naturen har mycket att 
erbjuda, så ta vara på 
det!

Aurin Rahman

13

Bäst i test!
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4H-gård 12

om du är en person som gillar lite mer 
utmanade aktiviteter är forsränning san
nolikt något för dig. Att endast ha en liten 
gummibåt mellan dig och ett gäng vassa 
stenar låter kanske inte speciellt säkert men 
det är verkligen häftigt. Element såsom 
samarbete, glädje, kämpaglöd och skräck
slagenhet smälter fint ihop i gummibåten 
och bildar en väldigt actionfylld upplevelse 
när du och dina vänner tillsammans be
segrar forsen.

Karl Carlsson

det finns något speciellt med att fånga 
sin egen fisk. Varje fångst är ett litet 
bevis på att du har lite kontroll över din 
tillvaro, du skulle inte svälta ihjäl utan 
Ica. Blandar du denna känsla med lugnet 
av att blicka ut över ett spegelblankt 
vattendrag i solnedgången så får du en 
väldigt fridfull och belönande aktivitet. 
Fiske är något för dem som tar sig tid att 
slappna av ibland och vare sig det är med 
ett par goda vänner eller helt själv så finns 
det alltid något att hämta nedanför ytan. 
(Fyfan vad djupt)

Karl Carlsson

Forsränning

att besöka en gård ger en gnutta insikt i 
en simplare och mindre stressig tillvaro – 
djurens tillvaro. Att ha en kanin i famnen 
eller att klia en get ett tag låter förvisso inte 
spännande men det ger dig möjligheten att 
få kontakt med en annan varelse. Hur den 
kontakten tolkas, bedöms och värdesätts 
vet vi inte och det är nästan charmen med 
det hela. Att i en kvart vara bästa vän med 
en gris gör att man märker att även grisar 
har personligheter. Så nästa gång du står 
och steker bacon en söndagsmorgon kan 
det vara kul att tänka på – din mat hade en 
gång en personlighet.

Karl Carlsson

Naturligt: 3 (ganska zooaktigt, tama djur) 
Kul: 2 (Mer gulligt än kul)
Tillgängligt: 5 (nära gränby centrum + gratis)
Göra igen: 2 (jag bor på en gård)
Avkopplande? Klappa djur är alltid mysigt
Risker? getspark på smalbenet.

Naturligt: 4 (Man upplever naturen på nära håll)
Kul: 4 (Kul med ett par vänner en eftermiddag)
Tillgänglighet: 2 (Det krävs en hel del grejer)
Göra igen: 4 (jättekul grej för den som gillar lite 
mer extrema saker, kanske inte för alla)
Avkopplande? Det ska vara lite action.
Risker? Fart, vatten och stenar, vad kan gå fel?

Naturligt: 5 (Få aktiviteter är mer naturliga.)
Kul: 2 (Beror mycket på vilken typ du är)
Tillgänglighet: 3 (Du behöver fiskespö och vatten)
Göra igen: 5 (Så klart jag kommer fiska igen!)
Avkopplande? Tystnaden, det spegelblanka vatt
net och det rytmiska spinnandet, mmm
Risker? Krok i läppen ≠ kul

Fiske

Fallskärmshoppning 12
Naturligt: 2 (Man bara faller genom luften.) 
Kul: 4 (jättehäftigt)
Tillgänglighet: 1 (Dyrt som tusan, måste bokas)
Göra igen: 5 (När jag har råd.)
Avkopplande? När man gled runt i fallskärmen var 
det ganska mysigt.
Risker? 4000 meter.

fallskärm liknar inte någonting annat 
jag någonsin gjort. Att falla i 200 km i 
timmen är nästan fortfarande något jag 
inte riktigt vet hur det känns, för när jag 
väl föll var det som att jag glömde bort att 
tänka. Jag bara föll. När fallskärmen veck
lades ut slog det mig hur surrealistisk hela 
grejen var. ”Jag och min kropp befinner 
sig 1500 meter upp i luften och bromsas 
endast upp av en bit tyg” – det var svårt 
att greppa. Att hoppa fallskärm var inte 

naturligt, kul eller avslappnande – det var 
bara helt sjukt.

Karl Carlsson

När fallskärmen veck
lades ut slog det mig 
hur surrealistisk hela 
grejen var. 

det här gör man om man vill kunna 
säga att man klappat en älg. Vilket man 
nog mest vill om man är 5 år eller en tysk 
turist, och det är också dessa som främst 
utgör besökarna på älgsafarit. Detta är inte 
naturligt, det kan mer liknas vid en stor
industri där besökarna packas på vagnar 
och körs in i ett hägn för att kunna klappa 
ett par närmast tama älgar. Det är definitivt 
inte kul i den hela timme som turen håller 
på. Men den energiske guiden Leffe ska 
ha plus för det underhållningsvärde han 
tillför och för den goda anpassningen för 
personer med funktionsnedsättning.

Andrea Byding

Naturligt: 2 (Konstlat. Men häftigt att röra älgpäls)
Kul: 2 (För långt. Men rolig svengelska)
Tillgänglighet: 3 (Dyrt, man måste ta sig dit)
Göra igen: 1 (Har man gjort det har man gjort det)
Avkopplande? Fint på landet, men ingen lugn miljö
Risker? Bli sparkad av älg, att man inte får klappa 
älgarna på rumpan understyks väldigt.

8Gårdsjö älgpark
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tältningen är en av de mest basic natur
upplevelserna och man kan se det som det 
yttersta provet på om man är en naturmän
niska eller inte. Beroende på hur hygienisk 
och rastlös man är kan primitiviteten bli 
väldigt avkopplande eller väldigt jobbig. 
Antingen så älskar man lugnet och frihets
känslan att i kunna slå sig ner där man vill, 
eller så tar rastlösheten, bacillskräcken och 
bekvämligheten över. Trots obekvämlighe
terna är detta något vi garanterat gör igen, 
det är ändå väldigt enkelt att ge sig ut på 
och det känns behövligt att få perspektiv 
på det moderna livet då och då.

Andrea Byding

Naturligt: 5 (Så nära naturen man kommer)
Tillgängligt: 4 (Har man utrustning är det väldigt 
enkelt och billigt)
Kul: 4 (Sällskapet viktigt. Äventyrligt men lugnt)
Göra igen: 5 (garanterat!)
Avkopplande? Man älskar eller avskyr lugnet.
Risker? Småkryp och tvivelaktig hygien.

18

turridning är precis lika vildmarks
äventyrsromantiskt som man föreställer 
sig, även om man rider genom ett svenskt 
naturreservat invaderat av hobbymotio
närer och hundägare. Mäktigheten består 
till största del i hästen. Att lyckas sam
arbeta och styra ett flyktdjur och potien
tiell bockningsmaskin är en himla läskig 

uppgift, men just därför är det så kul när 
det väl funkar och man lyckas få hästen 
att lyssna. Då är det magiskt och man 
känner sig bara så ursprunglig. Att ta sig 
genom naturen till häst är otroligt mycket 
roligare än att gå!

Andrea Byding

Turridning

Tälta

appen turf är lite som skattjakt för mobil
beroende vuxna som måste tävla i allt. Man 
samlar poäng genom att besöka så många 
GPStaggade platser IRL. När man befunnit 
sig i en zon i 30 sekunder har man tagit 
över den. Det är ett utmärkt sätt att upp
täcka nya platser, men det är inte särskilt 
avkopplande då någon nästan alltid direkt 
kommer efter en för att ta tillbaka zonen. 
Dock kan det uppstå väldigt roliga möten 
med folk ur detta. Tanken att folk med 
hjälp av nya teknikens snabba belöningar 
ska komma ut i naturen är fin, men det blir 
mest att man stirrar ned på sin skärm.

Andrea Byding

Naturligt: 3 (Kontroller finns i stan och i naturen.)
Tillgängligt: 5 (Ladda ner appen så är du igång)
Kul: 3 (Man måste gå all in)
Göra igen: 2 (Njae, som mobilspel i så fall)
Avkopplande? Tävlingsmomentet stressar.
Risker: Bli stalkad, då det går att se alla inloggade 
motståndares exakta position.

13Turf

surfa kan vara något av det bästa jag 
gjort, och även något av det jobbigaste. 
Personligen var jag inte beredd på hur 
svårt allting skulle vara, och hur utmat
tande. Bara att ta sig ut från stranden med 
surfbrädan var en utmaning. När man väl 
kom upp på en våg kom dock ett ögon
blick av ren extas innan man svaldes av 
vågen och spottades ut omtumlad och yr. 
Det ögonblicket gjorde allt arbete och alla 
blåmärken värt det och om det är någon
ting jag fick ut av att surfa är det vetskapen 
om att jag under någon sekund i mitt liv 
har känt att jag tämjt havet.

Karl Carlsson

Naturligt: 4 (Man får känna på havets kraft.)
Kul: 5 (Kan vara något av det roligaste jag gjort)
Tillgänglighet: 1 (Kräver utrustning, tid, kunskap)
Göra igen: 5 (Detta måste göras om)
Avkopplande? Nej. Detta är en extremsport.
Risker? ”Så länge du håller armarna över huvudet 
när du ramlar brukar det oftast gå okej.”

15Surfing

Så här har vi betygsatt

Maxpoäng på varje aktivitet är 5.
Maximal totalpoäng är 20.
• Naturligt: Hur nära naturen kom vi?
• Kul: ja, hur roligt var det, helt enkelt?
• Tillgänglighet: Krävs förberedelser, är det lätt 
att ta sig dit och hem, är det dyrt eller rentav 
gratis?
• Göra igen: Hur gärna skulle vi göra det igen?
• Avkopplande: Blir man lugn och avkopplad?
• Risker? it’s wild out there, så – hur farligt är det?

Ännu mer!
Frisbeegolf, kajak, pick-
nick och cykelutflykt på 
nästa sida.

Mäktigheten består 
inte till största del 
i omgivningen, utan 
i hästen. 

Naturligt: 5 (Hästen är tam men naturen är vild 
och man kommer nära den)
Kul: 5 (Att galoppera är bara helt barnsligt roligt)
Tillgängligt: 3 (Dyrt, tidskrävande)
Göra igen: 4 (ja!)
Avkopplande? Stundtals riktig mindfulness.
Risker: Två personer ramlar av per år, enligt guiden.
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Picknick Cykelutflykt

det finns inte så mycket jag kan säga om 
picknick. Inga nya fräscha infallsvinklar 
jag kan ge och inga kopplingar jag kan dra 
mellan picknickfiltens färg och samhällets 
orättvisor. Picknick är vad det är – något 
bra. Det är mysigt, det är lugnt och det är 
skönt. Att ta med sig en filt, något lätt att 
äta och bara sätta sig i en park eller på en 
äng är bara det perfekta sättet att spendera 
en solig sommareftermiddag.

Karl Carlsson

Naturligt: 4 (Picknick är bara ätning i naturen, kan 
dock göras i t.ex. parker)
Tillgängligt: 5 (Länge leve allemansrätten!)
Kul: 2 (ganska lugn aktivitet, blir vad man gör 
det till)
Göra igen: 4 (Såklart!)
Avkopplande? Vad är mer avkopplande än att ligga 
på en filt i solen?
Risker? Du läser just nu om risker med picknick, 
vilken våghals.

Naturligt: 4 (Nästan som att gå – fast utan mygg)
Tillgängligt: 5 (krävs bara cykel och vattenflaska)
Kul: 5 (ja! Vad det nu än är som gör det)
Göra igen: 5 (Enkelt, roligt, härligt, vad tror du?)
Avkopplande: Lite kroppsarbete rensar huvudet.
Risker: Ömhet. gelfyllda tights är inte otänkbara ...

Paddla kajak 14
Naturligt: 5 (Känner sig som fisken i vattnet)
Tillgängligt: 2 (Dyrt, finns inte på så många ställen)
Kul: 4 (Man känner sig sjukt sportig i sittbrun
nen)
Göra igen: 3 (Absolut. Men inte så ofta)
Avkopplande? Det anpassar man själv.
Risker: Ofrivilligt bad. Men säkerhetstänket är 
stort och det är inte så himla farligt att välta. 

förväntningarna på kajakturen var lite 
sådär medelmåttiga. Det kändes som en 
väldigt krånglig och otillgänglig aktivitet 
och dessutom lite läskig, om man välter 
sitter man ju fast med benen liksom! Vi 
får som tur är lära oss hur man tar sig ur 
innan vi ger oss i väg.

Men efter den första halvtimmens 
skakiga paddling blir man helt lyrisk. För 
det går ganska snabbt att lära sig behärska 
kajaken och då är frihetskänslan total och 

garanterat oslagbar. Man blir som ett med 
naturen. När vi paddlar in på en skyddad 
strand med kvällssol har vi glömt bort allt 
vad medelmåttigt heter. 

Det krävs mycket förberedelser (det 
finns ledarledda turer, vilket är smidigare), 
men när du väl sitter i kajaken är natu
ren väldigt tillgänglig och väl värd det. 
Vi kommer garanterat ge oss ut på detta 
igen.

Andrea Byding

det är få gånger jag känt mig så svensk 
som när jag nyss hade spelat klart en runda 
frisbeegolf. Få sporter jag testat har känts 
så passiva – det var lagom skoj, lagom 
mysigt och lagom svårt. 

Med en sex appeal i nivå med kolsyrat 
vatten är det en jättebra aktivitet för dig 
som inte alls letar efter en jättebra aktivi
tet. Så när du bara vill ut ur huset ett tag – 
ta med dig en kompis, spela lite lagom kul 
frisbeegolf tills ni tröttnar och gå hem och 
avnjut en isglass i smak naturell.

Karl Carlsson

Naturligt: 3 (Lite promenadaktigt)
Tillgängligt: 4 (Du behöver bara en frisbee)
Kul: 2 (inte jätteskoj, inte begravning, lagom.)
Göra igen: 2 (Meh)
Avkopplande? Beror på hur tävlingsinriktad du är.
Risker? Frisbeeletning i hallonsnår på grund av 
”vinden”.

11Frisbeegolf

15

cykelutflykt är en så himla underskat
tad naturupplevelse! Men det är svårt att 
definiera vad som gör det så roligt. Är 
det den bilburna människans längtan ef
ter lite ordentligt kroppsarbete? Fartvind 
i håret och öppna vyer? Eller känslan 
att man skulle kunna rymma hemifrån 
om man ville? Vad det än är så är det 

fantastiskt. 
Flexibiliteten är oslagbar och frihets

känslan total. På en timme kommer man 
väldigt långt. Till en lite längre tur rekom
mendras att kolla upp både cykeln och 
färdvägen ordentligt –  annars kan det sluta 
illa.

Andrea Byding

Flexibiliteten är oslag
bar och frihetskäns
lan total. På en timme 
kommer man långt.
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DIN FRAMTID ÄR VIKTIG. 
Din skola ska vara modern och trygg. Vi har därför 
beslutat att rusta och bygga ut Uppsalas förskolor 
och skolor för fyra miljarder de kommande åren. 

Vi vill också minska klasserna och se till så att din 
lärare har mer tid för dig och dina behov. 
 
De lärare som är bäst och lär dig mest ska få 
högst lön. Därför kommer vi höja alla lärares 
löner, men mest för de lärare som är bäst. 

Din skolgång är viktig för oss. 

www.moderat.se/uppsala
twitter.com/ModeraternaUA
instagram: moderaternauppland

den 20 september 10.00-18.00 
Clean Up the World Weekend
Stora Torget  Litter Art Exhibition
En utställning i tolv delar

Nätverket

Mindre Skräp - Mer Uppsala
presenterar i samarbete med Uppsalas skolor

läs mer på vår sida 
facebook.com/mindreskrap



I ett år har Word följt Alexandra, Klara 
och Sara under deras tid som utbytes
studenter. Nu är de hemma i Uppsala 
igen och sammanfattar sina intryck.

Text: Andrea Byding
Foto: Klara Jonsson, Sara Lindhagen, 

Alexandra Lazzarini

Utbytesstudent:  
hemma igen

Hej! Hur har utbytesåret varit?
– Det har varit helt underbart, 
jag hade absolut inget att vara 
rädd för när jag åkte. Alla här 
är så öppna och välkomnande 

så jag behövde inte 
oroa mig för att inte 
komma överens med 
familjen eller folk 
i skolan. Självklart 
har jag haft lite svårt 
ibland med att förstå 

vissa ord på engelska, men 
det är alltid någon som kan 
förklara för mig så det har inte 
varit något problem.

– Nu är jag helt van med 
livet här. Något som dock har 
varit jobbigt har varit att flytta 
från en stor stad till ett ställe 
som är så litet. Det är svårt att 
åka någonstans om man inte 
har bil men som tur är får jag 
alltid skjuts av mina kompisar 
när vi ska göra något.

Har du någon speciell minnes-
värd händelse från året?
– Något jag aldrig kommer 
glömma är utflykten vi gjorde 
i familjen till en vandringsled i 
bergen i södra Utah. Där klätt
rade vi upp längs klipporna vid 
ett vattenfall och på några stäl
len simmade vi i vattnet när det 
övergick till en flod. Det var en 
av de roligaste dagarna här.
Har du ändrats något som 
person under året?
– Ja, definitivt! Jag har blivit 
mer självständig och öppen 
för att prova nya saker. Och 
så klart mer säker på att prata 
engelska.
Hur känns det att åka hem?
– Samtidigt som jag ser fram 
emot att komma hem så vill 
jag stanna här ett år till. Jag 
har ju skapat ett helt nytt liv 
här med familj och kompisar 
som jag kommer sakna massor. 
Men samtidigt har jag saknat 
familjen och vännerna i Sverige 
– dem och svensk choklad!

Alexandra Lazzarini Har varit på utbyte i Coalville, Utah, USA

Hej! Hur har utbytesåret varit?
– Man kan säga att jag gick 
igenom tre faser under året. 
Först var det helt fantastiskt, 
det var så mycket nytt och så 

mycket att göra att 
jag inte riktigt hann 
längta hem. Sedan 
vid jul insåg jag hur 
långt det var kvar 
tills jag skulle få 
träffa alla hemma 

igen. Det var lite tråkigt men 
jag accepterade det. Sedan i fe
bruari kom den där fantastiska 
känslan tillbaka. Det kändes 
verkligen som att jag bodde här 
på riktigt nu och jag ville aldrig 
någonsin lämna det fina jag 
har här.

– På en skala från 1 till 10 
är det här året en solklar 10:a! 
Det finns ingenting jag önskar 
att jag gjort annorlunda. Jag 
är väldigt glad att allt blev som 
det blev! 
Har du någon speciell minnes-

värd händelse från året?
– I stort sett varje dag har 
varit minnesvärd, men det som 
absolut sticker ut är resan till 
Kalifornien med alla Rotary
studenter i distriktet.
Har du ändrats något som 
person under året?
– Jag har blivit mer självstän
dig och insett att Sverige är en 
otroligt liten del av världen 
och hur glad jag är att jag bor 
just där. Det känns som att 
jag kommer uppskatta allt när 
jag kommer hem, att kunna ta 
bussen, äta grovt bröd, få gratis 
mat i skolan ... Jag kommer 
verkligen aldrig mera klaga på 
skolmaten igen!
Hur känns det att åka hem?
– Det är en konstig känsla. Jag 
vill inte åka härifrån eftersom 
jag kommer sakna alla så himla 
mycket. Men samtidigt känner 
jag mig redo att åka hem till 
min egen familj och mina van
liga svenska kompisar.

Sara Lindhagen Har varit på utbyte i Nainamo, Kanada

Vi hade basket på åsnor i skolan 
för att samla ihop pengarJag och min värdpappa åkte till 

Vegas över helgen. 

Överallt i Nanaimo 
så ser man havet och 
de höga bergen med 
snötäckta toppar på 

fastlandet.
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SKOLA
ett år utomlands
sista delen

Vi följer Alexandra, Sara 
och Klara när de är utby
tesstudenter under ett år.
Läs tidigare avsnitt på
tidningenword.se/utbytes



Utbytesstudent:  
hemma igen

Hej! Hur har utbytesåret varit?
– Det första halvåret var gan
ska jobbigt eftersom jag inte 
trivdes med värdfamiljen men 

när jag bytte blev det 
mycket bättre. Min 
nya familj uppmunt
rade mig att göra 
saker på fritiden och 
visade mig massor av 
fina ställen här. 

– Skolan var inte heller jätte
bra det första halvåret eftersom 
de jag blev vän med var utby
tesstudenter som åkte hem eller 
för att de gick ut skolan. Andra 
terminen fick jag bra vänner 
och allt blev bara bättre. Så 
mot slutet ville jag knappt ens 
åka hem!

– På ett sätt är jag faktiskt 
glad att jag hamnade i min 
första värdfamilj. I Sverige har 
jag haft ett liv som rullar på 
relativt lätt hela tiden och jag 
tror att jag växte mer som per
son just för att allt inte var lika 
lätt alla gånger. Det har fått 
mig att inse också att jag nog 

borde vara mer tacksam att jag 
bor i just min familj.
Har du någon speciell minnes-
värd händelse från året?
– Ja, massor! Men om jag mås
te välja en så får det bli resan 
längs Australiens östkust som 
STS ordnade. Det var verkligen 
en av de bästa upplevelserna i 
mitt liv! 
Har du ändrats något som 
person under året?
– Ja, fast det är svårt att säga 
hur mycket. Men jag skulle 
säga att jag är lite mer framåt, 
ordningsam och tacksam och 
att jag fått lite bättre själv
känsla. Och mindre kräsen med 
maten också, jag har ju klarat 
av att äta sandwichar till lunch 
i ett helt år!
Hur känns det att åka hem?
– Så klart kommer jag sakna 
alla människor jag träffat, att 
inte ha någon press i skolan, 
naturen här och att inte bara 
vara en turist utan vara som 
vilken australiensk tonåring 
som helst.

Klara jonsson Har varit på utbyte i Launceton, Tasmanien

Min skola började med netball, 
vilket är lite som basket, en månad 

innan jag skulle åka hem så jag 
hann ha några träningar och spela 

tre matcher, och jag älskade det! 
Det är den roligaste bollsport jag 

har testat! 

En del av mina vänner fixade en 
överraskningsmiddag för mig och 

min svenska kompis eftersom vi 
snart skulle hem.

Är du nyfiken på att bli 
utbytesstudent? Läs hela 
serien och kolla vår guide 
på www.tidningenword.se

Behöver  
du hjälp? 

boiu.se/ 
behover-du-hjalp

Vi har samlat länkar till många 
 ställen i Uppsala där du kan få hjälp

Mobbning och kränkningar
Problem i familjen
Sexuella övergrepp eller våld
Missbruk
Ätstörningar
Nedstämdhet
Ångest, depression, stress, 
själv skadande beteende
Sex och samliv
Utsatt för brott

Om du tycker det är svårt att veta 
vem du ska vända dig till kan du alltid 
börja med att höra av dig till oss!

Barnombudsmannen i Uppsala
boiu@boiu.se, 018 69 44 99
Kungsgatan 47A



allt beror på normer. En norm 
är kort sagt det som är naturligt, 
självklart eller socialt accepterat 
i en grupp: hur man ska klä sig, 
hur man ska prata, vad man 
säger och gör. En grupp kan vara 
ditt kompisgäng, alla som just 
nu handlar på Luthagens Livs, 
Sveriges befolkning – i stort sett 
vilka som helst. 

Normer varierar från grupp 
till grupp. Någonting som i ett 
kompisgäng känns helt självklart, 
kan för en annan grupp te sig 
som fullständigt galet. 

Det finns faktiskt ingen regel 
att de flesta i en grupp måste 
hålla med om normen för att det 
ska vara en norm. Det enda som 
krävs är att de flesta i gruppen 
känner eller tror vad alla andra 
tycker är rätt. Det här är intres
sant eftersom att det betyder att 
normer kan utvecklas oberoende 
av vad majoriteten egentligen 
tycker. Det är egentligen bara de 
förväntningar som individer har 
på resten av gruppen som spelar 
roll.

Konsekvenserna av att bryta 
mot en norm sträcker sig från 
sociala varningssignaler till 
utfrysning eller formella straff – 
ifall normen även stärks av lagen. 
Normer kan ju även innefatta 
sådant som till exempel ”mörda 
inte” eller ”stjäl inte.”

normkritik är ett förhållandevis 
nytt begrepp som innebär att man 
inte kritiserar dem som bryter 
mot normen utan i stället ifråga
sätter själva normen. I  stället för 
att fokusera på avvikarna fokuse

rar 
man 
på vad de 
avviker från, och 
man funderar på om man kan 
förändra normen så att alla ska 
känna sig välkomna. 

Med normkritik kommer 
alltså större problem än om man 
struntar i minoriteters åsikter och 
rättigheter, men om man löser 
dessa klurigheter kan saker bli 
bättre för alla.

i vår vardag påverkas vi mycket 
av normer. Även om de kanske 
inte alltid är helt tydliga så är 
normer ständigt närvarande i 
varje människas liv. 

Från hur man dricker en kopp 
kaffe till hur man ska bete sig 
på Nobelmiddagen – normer 
genomsyrar alla situationer man 
kan tänka sig. 

Om ett nytt fenomen blir stort 
så bildas snabbt nya normer för 
hur man ska göra. Tänker man 
på smartphones, ett relativt nytt 

På bussen en vanlig morgon. Den 
värsta rusningstrafiken har inte 
riktigt kommit igång, bussen är 
inte proppfull. Att då sätta sig 
bredvid en främling? Nej, så gör 
man inte. Men varför är det så 
man inte gör?

Det 
där är 
ju inte 
normalt
Text Felix Wahlström
 Ill Lisa Broms

+ Fungerar ofta som moraliska 
regler, vilket ofta kan vara bra.
+ Skapar gemenskap i en grupp.
+ Normer kan ge trygghet då för
väntningar på andras beteende 
kan uppfyllas.

– De som inte förknippar sig 
själva med normen kan känna sig 
förtryckta.
– Normen kan skapa orealistiska 
förväntningar.
– Normen är inte alltid i linje 
med vad de flesta faktiskt tycker.

Normer: Bra och dåligt
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på
fund, 

ser man 
till exempel 

hur nya normer börjar 
bildas. Man skulle till och 
med kunna säga att om 
man inte har en smart
phone bryter man mot 
normen i Sverige.

men finns det någonting 
bra med normer då? De 
borde väl inte finnas om 
det enda de gör är att 
begränsa oss och få oss 
att känna oss låsta? 

Människan har en 
stark vilja att tillhöra 
en grupp, känna gemen
skap och vara lika. Utan 
en grupp att känna oss 
inkluderade i tappar vi 
självförtroende, får svårt 
att identifiera oss själva 
och blir ensamma. Det 
är just det som normer 
motverkar: de får oss att 
känna tillhörighet. Vi gör 

mycket för att känna oss 
hemma någonstans, oav
sett om det är i en familj, i 
skolan eller på jobbet. 

Om normer kan få folk 
att känna sig utfrysta och 
ovälkomna, är det då inte 
dags att börja fundera på 
om vi inte kan ändra på 
saker och ting?

För att ta ett drastiskt 
exempel: om man vill 
minska våldtäkter och 
trakasserier av kvinnor, 
är det inte bättre att 
försöka angripa proble
mets grund, och förändra 
tankesättet hos män som 
begår brott, snarare än 
att lära kvinnor att vara 
våldsamma tillbaka? 

Normkritik handlar 
inte om att förtrycka ma
joriteten utan om att an
gripa problemets grund, 
att förändra tankesätt och 
fördomar, att låta alla mi
noriteter vara precis lika 
fria som majoriteten.

Ni vet den där tiggaren som sitter i gatuhörnet, 
som håller i den där pappmuggen och ber om 
pengar. De flesta tar omvägar för att slippa gå 
förbi och se den bedjande blicken från den som 
sitter invirad i filtar och har trasiga kläder. Alla 
bara skyndar förbi för att de har bråttom el
ler helt enkelt bara inte bryr sig. Man hör den 
skramlande muggen med småmynt i på långt 
håll och vet att det sitter någon vid nästa hörn 
man ska passera. Hur gör du? 
Annica Andebrant, domprost: Varför tror du att folk oftast låter 
bli att ge pengar?

Du är ute och går och ser någon som blir orätt
vist behandlad; ett gäng mot en liten kille. De 
skriker fula ord och puttar honom mellan sig. 
Han ser ledsen ut och orden blir bara värre och 
värre. Skulle du gripa in och hjälpa killen eller 
skulle du skynda dig därifrån och låtsas som att 
du inte hade sett något? 
Vad beror det på att vi reagerar som vi gör, Maria Larsson, 
kurator?

Hur skulle 
du reagera?

Om jag skulle bedöma situationen 
som hotfull eller farlig på något 
sätt skulle jag ringa polisen utan att 
ingripa. Annars skulle jag gå fram 
och försöka avbryta händelsen. 
Hojta och störa. 

Nu är jag medveten om att jag 
är yrkespåverkad och kanske därför 
skulle agera annorlunda än någon 
som inte bemöter dessa situationer 
i vardagen. Det är också väldigt 
vanligt att man blir paralyserad 
när man ser något otäckt som ett 
verkligt slagsmål eller miss handel. 

Rädsla att själv råka illa ut.
jag tror att våra reaktioner delvis 

har med normer att göra. Många 
i Sverige är uppfostrade med att 
man ska sköta sitt och inte lägga 
sig i andras angelägenheter. Det 
är tabubelagt och ouppfostrat. Vi 
förlitar oss på myndigheter och att 
de ska ingripa när någon utsätts 
för brott. Däremot finns det fullt 
av vardagshjältar i vår omgivning 
som vågar ingripa och detta tror jag 
kommer att bli allt vanligare.

Text: Ina Sollander

Det finns förstås olika skäl till det, 
kanske några har som princip att 
inte ge till tiggare på gatan utan 
ger till hjälporganisationer i stället, 
några tycker att det samhällets 
uppgift att ta hand om de som har 
det svårt, några har inga kontanter 
i fickan, och andra behöver själva 
pengar till mat och hyra.

Alla vill nog hjälpa dem som har 
det svårt. Det är inte bara vi i kyrkan 
som pratar om den gyllene regeln 
– ”allt vad ni vill att andra ska göra 

mot er det ska ni också göra mot 
dem!”

Sedan är det ju så att tiggarna 
behöver mer hjälp än vad jag kan 
ge. Min slant räcker lite grann, 
men ännu bättre blir det om man 
engagerar sig i en hjälporganisa
tion, satsar på långsiktiga projekt, 
försöker påverka politiker.

Det här handlar inte bara om 
tiggaren, det handlar också om oss 
själva och hur vi vill att världen ska 
förändras. 

1

2
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Få bukt med din akne
Ungefär 50 procent av Sveriges 
befolkning behöver aknebehandling 
någon gång i livet. Att använda 
citron renar din hy och är ett miljö
vänligt budgetalternativ. 

Detta är även bra för dig som inte 
är drabbad av akne. Cvitaminet i 
citronen bidrar till en friskare och 
renare hud. Alltså rekommenderas 
detta till alla. Få en glödande hud – 
av inget mindre än citron.
1 Börja med att köpa en citron.
2 Krama ur all saft i en skål.
3 Dra det med fingrarna eller pensel 
över området.

För att nå bästa effekt upprepar 
du detta 2–3 gånger i veckan. Du 
bör märka skillnad redan första 
veckan.

Du kan känna en svidande känsla. 
Det är ingen fara. Citron torkar inte 
ut utan bidrar till lenare hud. 

”Bäst av allt – det 
fungerar faktiskt”

Akne, mörka ringar under ögonen och risigt hår är det 
många som har problem med. Måste det vara så? Nej, 
inte alls, menar nittonåriga Karin Wallby. Här kommer 
några tips till dig som vill fräscha upp hår och hy!

Naturligt för karin
att smörja in håret med olja, lägga frysta gurkor över ögonen 
och att smörja in citron i ansiktet tyckte jag lät som ytterligare 
metoder som inte alls hjälper. Varför ska jag smörja in mig med 
citron flera gånger i veckan för att få bra hy? Hjälper det? Till en 
början var jag väldigt kritisk, men jag tänkte att det är värt ett 
försök. Nu är jag glad att jag provade. Det är smidigt, billigt och 
faktiskt också lite roligt, men bäst av allt – det fungerar faktiskt. 
Samla ihop dina vänner, eller ha en spakväll själv och prova detta, 
gör det till något roligt. Jag kommer fortsätta använda naturliga 
skönhetsprodukter och jag rekommenderar flera att göra det!

Motverka mörka ringar 
under ögonen
• Blötlägg en tepåse i kallt vatten. 
Krama ur överflödigt vatten och 
placera tepåsen under ögonen i 
1015 minuter.
• Massera in mandelolja under 
ögonen innan du ska sova.
• Skiva två tunna skivor gurka och 
låt ligga i frys eller kyl tills de är 
nerkylda. Placera dem över ögonen i 
510 minuter.
• Drick mycket vatten. Minst 1,5 
liter varje dag rekommenderas.
• Riv en rå potatis och utvinn saften 
på en bomullstuss. Badda under 
ögonen. 

Skapa egen ansiktsskrubb
Det här behöver du:
• 2 msk bakpulver
• 2 msk honung
• 1 msk ekologisk jungfruolja
Blanda, applicera och låt verka i 58 minuter.
Vad är ansiktsskrubben bra för? Bakpulvret avlägsnar död och skadad hud. De 
fina kornen peelar bort orenheter, fungerar bra för dig som lider av akne. 
Honungen innehåller vitaminer, mineraler, proteiner och antioxidanter som 
bidrar till en lenare och jämnare hud. Honungen lugnar huden och läker 
aknefläckar. jungfruoljan förhindrar irritation och torr hud.

Fukta håret med honung
Honungen som vi får från våra 
bins hämtade nektar är en naturlig 
substans som ofta förekommer 
i mat. Men honung är inte bara 
 nyttig och god i mat utan gynnar 
även ditt hår. Det återfuktar och 
bidrar till glans. 
Gör så här:
1 Börja med att hälla en mängd 
 honung som passar ditt hårs tjock

lek och längd i en skål.
2 Tillsätt en liten mängd vegeta
bilisk olja, till exempel kokosolja 
eller olivolja och rör om.
3 Applicera i ditt hår genom att 
gnida blandningen i handflatorna 
och sedan gnida in det i håret.
För att få bäst effekt låter du 
honungen verka i ditt hår i unge
fär 1 timme och schamponerar 
sedan.

Ät mycket frukt och grönt
Mixa ihop en smoothie av olika 
frukter eller hacka ihop en stor grön 
sallad till varje måltid. Färska och 
frysta frukter är mycket positivt, 
särskilt gröna. Allt grönt rensar, 
balanserar dina hormoner och 
inverkar så att din kropp blir mer 
basisk.

Text och foto: Lisa Libell

Karin Wallby solar med gurkskivor.

26

word#42

HÄLSA
och skönhet



Bla bla 
 politik 
bla bla
Bla bla bla – så kan det låta, men politik är inte bara 
prat. Verkligen inte. Och nu ägnar vi tio sidor åt att 
övertyga dig om det. Här finns något för alla: du som 
får rösta kan kolla vad partierna tycker i de frågor 
som Uppsalas unga tycker är viktigast, du som inte får 
rösta kan läsa hur du kan påverka ändå, vi skriver om 
ungdomsförbund och ger en gedigen genomgång 
av allt du alltid velat veta om kommunpolitik 
men aldrig vågat fråga.

Vi tycker att alla människor är lika mycket värda. Vi håller inte på något särskilt parti. 
Vi hoppas att du som går och röstar i kommunalvalet, landstingsvalet och riksdags
valet röstar för en värld som blir bättre för alla människor.

Med den här annonsen har vi skänkt 200 kronor till den antirasistiska stiftelsen Expo.

Får du rösta? Rösta!
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Gå med i ett parti!
Alla medlemmar i ett parti får vara med 
och bestämma om vilken politik det ska 
driva. Det är en chans att påverka politiken 
inifrån.

► Läs mer om partiernas åsikter på sidan 36, och vad 
det innebär att vara med i ett parti på sidan 35.

Demokrati betyder att alla ska kunna vara med 
och bestämma. Demokrati är också uppyggd så att en 

person  inte kan bestämma allt. Att påverka handlar därför om 
att få andra att tycka som du. Här presenterar vi en massa sätt 

att vara med och bestämma i samhället – och de funkar även 
om du inte får rösta. 

Stat, kommun och landsting 
erbjuder några formella vägar

kontakta politiker! 
De är faktiskt inte så svåra att få tag på som man kan tro, politikerna – i alla 

fall inte i kommunen och landstinget. Det är bara att mejla eller ringa! Kontakt
uppgifter finns på kommunens och landstingets hemsidor. Vissa finns på Twitter och 

Facebook.
På kommunens och landstingets hemsidor finns också något som heter Tyck till. Det 

är en öppen mejlkonversation, där man kan ställa frågor och komma med förslag om 
allt som rör kommunen och landstinget – varför gatusopningen dröjer eller föreslå 

att en ny skatepark borde byggas. Tyck till ligger som en flik i högerkant på kom
munens och landstingets hemsidor.

► www.uppsala.se/kontakt

► www.lul.se/kontakta-oss

Påverka 
– även 
om du 
inte får 
rösta Rösta!

Såklart. Men rösta gör 
du bara en gång vart 

fjärde år, och bara om 
du är 18+.

Starta en namninsamling!
Ett annat sätt att påverka är att starta en namninsamling, eller 
folkinitiativ som det också heter. Om minst 10 procent av de som 
har rösträtt i kommunen skriver på måste det ske en folkomröst
ning om frågan. i Uppsala innebär det att man måste samla namn 
från cirka 25 000 personer.
• Tänk på att det finns vissa krav på hur en namninsamling ska se 
ut – en massa namn på ett papper räcker inte. Namnteckning, 
datum för undertecknandet, namnförtydligande, person
nummer och adress måste finnas med.

Skriv ett med-
borgarförslag!

Ett medborgarförslag är ett formellt sätt att 
lämna in ett förslag på en förändring/förbätt

ring till kommunen. Vem som helst kan skriva 
och har rätt att få sitt förslag taget på allvar.

i Uppsala kommun finns bara en nämnd 
som tar emot medborgarförslag, nämligen 
utbildnings och  arbetsmarknadsnämnden. i 

landstinget går det inte alls. Kanske något 
att försöka förändra?

Herman 
 Wieselgren var 
en av 16 unga 
som sommar
jobbade på Barn
ombudsmannen 
i Uppsala med att 
påverka politikerna.
– i min grupp ville vi jobba med tillgången på 
psykiskt stöd för unga. Enligt lagen så ska det 
finnas en psykolog på varje skola. Men så ser 
det ofta inte ut. Det ville vi påverka, så vi tog 
kontakt med olika politiker och medier för att 
lyfta frågan.
Hur gjorde ni?
– Det var överraskande lätt att komma i kontakt 

med politiker. Vi bara gick in på uppsala.se och 
ringde upp dem vi ville prata med. Det var många 
som var intresserade och som nappade direkt 
när vi sa att vi ville mötas. Sedan var det bara att 
bestämma tid och plats. generellt var responsen 
mycket positiv. Politikerna ville veta mer och 
tyckte att det var ett viktigt problem.
Och vad händer nu?
– Vi förstår att vi ensamma inte kommer kunna 
göra någon skillnad. Men vi hoppas att vår lobby
ing till politiker och medier kommer att inspirera 
samhället att fortsätta jobba med detta.

Det var överraskande 
lätt att komma i kon
takt med politiker.

Bestäm
m

er över 
gym

n
asieskolan

!

Text  
Andrea 
Byding

Men den 
finns andra sätt också att 

påverka politiken. För det mesta 

handlar det om att synas och höras 

för att på så sätt få fler att upp

täcka din åsikt och tycka som 
du.
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Demokrati betyder att alla ska kunna vara med 
och bestämma. Demokrati är också uppyggd så att en 

person  inte kan bestämma allt. Att påverka handlar därför om 
att få andra att tycka som du. Här presenterar vi en massa sätt 

att vara med och bestämma i samhället – och de funkar även 
om du inte får rösta. 

Stat, kommun och landsting 
erbjuder några formella vägar

Använd internet!
Att webben är ovärderlig för att få spridning på 

saker fattar nog de flesta. Skapa en blogg, hashtag 

eller delningsraket.

Demonstrera!
Att demonstrera eller manifestera är ett klassiskt 
och maffigt påverkanssätt. Demonstationsfriheten är starkt 

skyddad i grundlagen, men man får inte demonstrera hur som 
helst. Tillstånd måste sökas hos polisen.

► polisen.se/service/tillstand/demonstrationer

Guide till 
ett ett lyckat 

 påverkansarbete

Vilka vill  
ni nå?

Tänk noga ut vem eller vilka ni vill nå 
och försök vara så specifika ni bara kan.
Det är nästan alltid politiker som kan 

genom föra samhällsförändringar. Ta reda på 
vem som har hand om er fråga och vad hen 

måste göra.  Då kan ni kontakta personen/perso
nerna och kanske boka in ett möte, skriva riktade 
debattartiklar, rikta in massmejlaktioner eller 
demonstrera med specifika krav.

Media har också lättare att plocka upp 
nyheten om er kampanj om ni är en 

tydlig grupp som har en tydlig mot
ståndare.

Får ni er målgrupp att    
skratta har ni lättare att nå ut 
med ert allvarliga budskap.

Media är er vän
Ska ni påverka politiken så är media det 
avgjort mest effektiva sättet att nå ut. Att 
hamna i tidning, radio eller tv gör det lättare 
att spridas via sociala medier. 

För att vara säkra på att budskapet når ut 
som ni vill är det bra att förbereda sig. Vad kan 
journalisten komma att fråga? Vad ska ni svara 
då? Varför är er kampanj en nyhet? Kan ni välja 
en extra bra plats eller tid för att få maximalt 
mediagenomslag? Vad blir en bra bild som en 

tidning kan vilja ha? journalister är stressade 
människor – gör jobbet åt dem!

Aktivisten Alva 
Snis Sigtryggsson kommer med sina 
bästa tips
Namn: Alva Snis Sigtryggsson
Ålder: 20 år
Bakgrund: Engagerad i fältbiologerna sedan 2009. Har 
anordnat klimatdemonstrationer, deltagit i FNtoppmöten, 
haft möten med politiker, ockuperat avverkningshotad skog, 
skrivit debattartiklar och föreläst på skolor, bland annat.

Använd humor!
i Fältbiologerna brukar vi ofta försöka vända 

deppiga miljöproblem till rolig satir över poli
tiska misslyckanden. Får ni er målgrupp att skratta 

har ni lättare att nå ut med ert allvarliga budskap. 
Det kan vara genom gatuteater, en rolig film eller 

satiriska debattartiklar. Dessutom är det ett 
bra sätt för er själva att inte gå under av 

tunga frågor. 

Fira 
segrarna!

Det är lätt att glömma de små 
segrarna och pressa sig själv till 

mer. Ståndaktighet och seghet är vik
tigt, men glöm inte hur jävla bra ni är.

Det krävs mod och ork att palla med. 
ibland måste vi vila och tänka på söta 

kattungar. Men framför allt måste vi 
berömma oss själva och fira segrarna, 

hur små de än är! Har ni givit ett flygblad 
till en lokalpolitiker – fira! Har ni skrivit 
en insändare och fått den publicerad – 
fira! Har ni värvat fler som vill jobba 
med er kampanj – fira!

Gå med 
i en orga-

nisation eller 
förening!
Att jobba i grupp gör allt lättare. 

Man får mer tid, mer pengar 
och framför allt pepp av att 

jobba med likasin
nade.

Använd media!
Ring till radioprogrammet Ring P1. Dit kan vem som helst 
ringa in och säga sin åsikt i direktsändning eller på telefon
svarare. Mer info på:

► sverigesradio.se/p1/ringp1
Karlavagnen i P4 är ett annat radioprogram dit man kan ringa 
in, varje vardagkväll. Varje kväll har ett tema och är därmed 
inte lika fritt som Ring P1. Mer info på:

► sverigesradio.se/p4/karlavagnen
inför valet har SVT kampanjen #dinröst. genom hashtagen 
kan tittarna få visa vilka frågor de tycker är viktiga. Vissa av 
frågorna som ställs via hashtagen tas upp i SVT:s program, 

tex gomorron Sverige, Debatt och Aktuellt.
#dinröst

Fler tips!
• Sveriges ungdomsråd har tagit fram en app, 

Påverkapp, som ska utgöra ett stöd till alla som vill 
påverka samhället. innehåller information om allt från 

hur man startar en förening till hur man genomför en idé. 
Finns i App Store.
• PRbyrån Westander känd för sin prhandbok som de ger 
ut varje år, helt gratis. Den är matad med tips på hur man 

kan påverka politiken och nå ut till media. guld för 
den engagerade! går att ladda ner eller beställa 

från hemsidan

► www.westander.se/prhandboken

Men den 
finns andra sätt också att 

påverka politiken. För det mesta 

handlar det om att synas och höras 

för att på så sätt få fler att upp

täcka din åsikt och tycka som 
du.
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Allt du alltid velat veta*
* om kommunpolitik, men aldrig vågat fråga

Det här gör kommunen
Kommunerna har ett antal tjänster som de måste erbjuda, det står i 
 kommunallagen. Det mesta av det vi möter i vår vardag är det kommunen 
som har hand om. Här är allt som kommunen erbjuder oss Uppsalabor, 
indelat i 9 olika kategorier.

Biblioteks-
verksamhet 
Alla kommuner måste erbjuda 
minst ett bibliotek. i Uppsala 
finns det 13 stycken i fasta 

lokaler, två biblioteksbussar och ett bibliotek på 
nätet. Biblioteken lånar inte bara ut böcker utan 
erbjuder också saker som läxhjälp, bokcirklar, 
sagostunder och datorkurser

Fysisk infra-
struktur 
Att se till att vi får rent kran
vatten, att sopkorgar töms, att 
klotter saneras, att gator plo

gas, att belysningen funkar i parker och på gator 
– allt det ingår i den fysiska infrastrukturen! 

Vatten, sopor och avlopp sköts av det kommu
nala bolaget Uppsala Vatten.

Fysisk 
 planering
Kommunen har också ansvar 
att planera hur marken i 
Uppsala ska användas, och att 

naturen skyddas. Allt detta planeras och bestäms 
av kommunens kontor för samhällsutveckling. 
Tjänstemännen där gör upp planer för hur 
staden ska utvecklas och beviljar bygglov åt både 
privatpersoner och byggföretag. Ett exempel på 
ett aktuellt projekt är huruvida man ska bygga en 
arena i gränby eller inte.

Räddnings-
tjänst och 
krisberedskap
Kommunerna ska erbjuda 
räddningstjänst, alltså brand

kår. i Uppsala heter det Uppsala Brandförsvar 
och de har totalt 17 brandstationer runt om i 
kommunen. 

Kommunen, tillsammans med landstinget, 
måste också ha en beredskapsplan för extraor
dinära händelser, till exempel kärnkraftsolyckor, 
elavbrott, sjukdomsepidemier eller översväm
ningar.

Miljö- och 
 hälsoskydd 
Kommunen har också ansvar 
att skydda invånarnas hälsa 
och den lokala miljön. Detta 

tar miljökontoret hand om: allt från att mäta 
badvattenkvalitet och luftföroreningar till att 
utfärda alkoholserveringstillstånd.

Kommunen uppmuntras också jobba med de 
globala miljöproblemen. Uppsala kommun har 
bland annat som mål att år 2020 bara använda 
förnybar energi och att år 2023 servera 100 % 
ekologisk skolmat.

Utbildning
Bland de största utgifterna 
för kommunen är utbildning. 
Den innefattar grundskola, 
gym nasium, särskola, komvux 

och SFi. Det som kostar allra mest är lönerna 
till lärare och lokalerna. Pengarna går också till 
skolböcker, skolhälsovård, SYV:ar, skolskjuts och 
skolmat. 

Den där kommunen, vad gör den egentligen, och 
på vilket sätt berör det mig? Så kan man undra – 
och svaren är ”väldigt mycket” och ”på alla sätt”. 
Läs och lär.

Text  Andrea Byding
 Ill  Sara Dutta

ordlista: vad pratar mänskan om egentligen?

Förtroendevald: Annat ord för de 
politiker som röstas fram. i Uppsala 
finns 1105 förtroendevalda i kom
munen och 178 stycken i lands
tinget. Vilka som är förtroendevalda 
kan ändras efter ett val.

Fritidspolitiker: De flesta 
kommunpolitiker sköter politiken 
vid sidan om studier eller jobb. 
i Uppsala är 97 % av politikerna 
fritidspolitiker.
Kommunalråd: Heltidspolitiker i 

kommunen. De är valda och får lön.
Tjänsteman: Politikernas jobb är 
egentligen bara att ta bestämma 
om saker. De som sedan ser till 
att saker blir som det bestämts 
är tjänstemännen. De hjälper 

också politikerna med att ta 
beslut genom att ta fram fakta om 
förslagen. Tjänstemännen jobbar 
för politikerna med att förbereda 
besluten de ska ta och sedan se till 
att besluten blir verklighet. Vissa 
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Allt du alltid velat veta*
Barnomsorg 
Alla barn från 3 år har rätt till 
avgiftsfri förskola. Men barn 
kan få börja på förskolan redan 
när de är 1 år. i Uppsala finns 

ungefär 200 förskolor. Alla får sina pengar från 
kommunen, men ganska många drivs av företag.

Uppsala kommun erbjuder också öppna 
förskolor, där föräldrar är tillsammans med sina 
barn. Det finns det inget lagkrav på.

Socialtjänst 
Socialtjänsten är den som ger 
stöd till invånare när de inte 
kan få hjälp på något annat 
sätt.

Socialtjänsten ger bidrag till personer som har 
det ekonomiskt svårt, erbjuder hjälp till missbru
kare och stöd till barn som far illa, bland annat. 
Kommunen erbjuder också äldreboenden och 
hemtjänst för äldre samt stöd till personer med 
funktionsnedsättning.

Frivilligt
En kommun kan också be
stämma själv om sådant de vill 
göra, som de inte måste.

Fyrishov och gottsundaba
det, Stadsteatern, Fredsmu

seet, UKK och Biotopia är exempel på saker som 
Uppsala kommun gör frivilligt.

Kommunen sköter också frivilligt skidspår, el
ljusspår, parker, lekplatser och badplatser.

Det här gör landstinget
Landstinget har inte lika många ansvarsområ
den, men de är desto större. Landstinget har 
hela Uppsala län som område.

Frivilligt
Även landstinget betalar för 
saker som de inte måste enligt 
lagen. Till exempel kultur, na
turvård och ett par folkhögsko
lor i länet.

Kulturen i länet stöttas genom tex att lands
tinget anordnar filmtävlingar, dansläger och  de
lar ut konstnärsstipendier. Landstinget bekostar 
också Upplandstiftelsen, en förening som främjar 
naturvård och friluftsliv i länet.

tandvård
Tandvården måste vara gratis 
för alla invånare upp till 20 
år. i länet finns 19 kliniker för 
folktandvård som drivs av 
landstinget. Det finns också 

många privata tandkliniker.

Sjukvård
Uppsala läns landsting driver 
två sjukhus, Akademiska i Upp
sala och Lasarettet i Enköping. 
De har också 26 vårdcentraler. 
En hel del vård utförs också av 

privata vårdföretag. De flesta av dem har avtal 
med landstinget. De finansieras alltså av skat
tepengar, vårdpengen, och har samma avgifter 
som landstingsvården.

kollektiv-
trafik
Kollektivtrafiken i länet sköts 
sedan 2012 av UL, Upplands 
Lokaltrafik. UL kör ca 125 
stadsbussar, 250 regionbus

sar och 11 tåg. Vi som åker buss betalar ungefär 
hälften av bolagets kostnader, resten kommer 
från landstings skatten. 

Av varje intjänad hundralapp betalar man 32 kronor i 
skatt. Kommunens budget är 9,5 miljarder kr. Landstingets 
budget är 13,2 miljarder kr. Pengarna kommer från skatter 
och avgifter)

fattar också egna beslut på uppdrag 
av politikerna, till exempel när det 
gäller socialbidrag eller bygglov. 
Tjänstemännen byts inte ut efter 
ett val.
Nämnd: Nämnderna är ett sätt att 

dela upp kommunens arbete i olika 
områden. Alla från 18 år får söka till 
att sitta i en nämnd.
Förvaltning: På förvaltningarna (i 
Uppsala kallas förvaltningarna för 
kontor) jobbar tjänstemännen som 

utgör ett stöd till nämnden. Miljö 
och hälsoskyddsnämnden har till 
exempel miljökontoret till sin hjälp. 
Tjänstemännen på miljökontoret 
kan till exempel ta fram fakta om 
hur ett nytt bygge påverkar naturen 

runtomkring, så att politikerna kan 
fatta beslut. 
Ärende: De frågor som tjänste
männen jobbar med men som 
inte blivit beslutade om kallas för 
ärenden.

Nästa sida
• Så funkar kommunpolitiken.
• Så går det till när ett beslut ska fattas.

Skatten i Uppsala kommun

Kommun: 20,84 %

Landstinget Uppsala län: 11,16 % 
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4: Kommunfullmäktige utser dem 
som ska sitta i kommunens nämn
der. De är minifullmäktige för var 
sitt område inom kommunen, till 
exempel skola, miljö eller byggnad. 
Nämnderna har möte ungefär en 
gång i månaden. Varje nämnd har 
en förvaltning med tjänstemän som 
gör allt kringarbete. De tar fram 
fakta om de ärenden som nämnden 
ska besluta om, och ser till att det 
som nämnden bestämt genomförs. 

Politik – så funkar det 

1: Förslag
Vad? Alla kan skicka förslag till 
kommunen vad de ska besluta om, 
såväl privat personer som politiker. 
i fallet med biljettpriserna var det 
politikerna i kollektivtrafiknämnden 
som ville skapa en ny struktur för 
biljetterna i länet. Tanken var att det 
skulle bli enklare och mer enhetligt 
för resenärerna. 
När? Detta var i november 2013.

2: Utredning
Vad? Den berörda nämnden tar 
hand om förslaget. i detta fall gav 
kollektivtrafiknämnden sina tjäns
temän i uppdrag att komma med 
ett förslag. Tjänstemännen jobbar 
på kollektivtrafikförvaltningen, 
också känt som UL. De föreslog att 
införa ett nytt busskort för hela 
länet, nya priser, nya zoner, en ny 
helgrabatt och en ny 24timmars
biljett.
När? Klart i december 2013.

3: omröstning
Vad? Förslaget från tjänstemännen 
kom tillbaka till kollektivtrafiknämn
den och där röstade en majoritet 
för förslaget. Eftersom det rörde sig 
om väldigt mycket pengar skickades 
förslaget vidare till landstingsstyrel
sen för att godkännas. Landstings
styrelsen skickade i sin tur vidare 
förslaget till landstingsfullmäktige.
När? Under fullmäktigemötet i 
februari 2014 bestämdes att biljett
strukturen och priserna skulle se ut 
som föreslagits.

4: Genomförande
Vad? Beslutet skickas tillbaka till 
den berörda nämnden eller förvalt
ningen för att genomföras – i detta 
fall till kollektivtrafikförvaltningen/
UL igen. De fick ta fram det nya kor
tet, programmera om kort läsarna, 
informera resenärer och så vidare.
När? den 1 april 2014 infördes nya 
biljetter, priser och zoner.

Landstinget
Landstinget fungerar på samma sätt som kommunen. Där finns landstings
fullmäktige, landstingsstyrelse och nämnder: patientnämnden, kollektivtra
fiknämnden, kulturnämnden, kostnämnen (har hand om maten till patien
terna) och varuförsörjningsnämnen (har hand om material till sjukvården). 

1: Vart fjärde år, samtidigt som 
riksdagsvalet, är det val till kom
munen. Ofta är partierna samma 
som till riksdagsvalet, plus några 
lokala partier. 

2: Rösterna räknas och enligt resul
tatet fördelas platserna i kommun
fullmäktige, som är som kommu
nens riksdag. De ska representera 
medborgarna i kommunen och 
röstar i större frågor. De beslutar 
också om kommunens budget, 
alltså hur mycket skatt man ska 
ta in och hur man ska fördela det 
man får in. i Uppsala har kommun
fullmäktige 81 platser och de möts 
cirka 10 gånger per år.

3: De utser sedan en kommunsty
relse, som är som motsvarighet 
till kommunens regering. Men till 
skillnad från regeringen försöker 
man ha representation från alla 
partier i kommunstyrelsen. De ska 
leda arbetet och se till att budge
ten hålls i kommunen. i Uppsala 
har kommunstyrelsen 15 platser 
och de möts mellan fullmäktige
mötena.

kommunen

Så går ett beslut till: Ändringen av biljettprisernaSå går ett beslut till: Andringen av biljettpriserna

uppsala kommun
14 nämnder
• barn och ungdomsnämnden
• socialnämnden för barn och 
unga
• utbildnings och arbetsmark
nadsnämnden
• idrotts och fritidsnämnden
• gatu och samhällsmiljö
nämnden
• kulturnämnden
• miljö och hälsoskyddsnämnden
• namngivningsnämnden
• nämnden för hälsa och omsorg
• plan och byggnadsnämnden
• räddningsnämnden
• valnämnden
• äldrenämnden
• överförmyndarnämnden

Text: Andrea Byding
Illustration: Sara Dutta

Slås ih
op 1 jan

u
ari 2015

Ingen missade väl de nya priserna som började gälla på bus
sarna den första april i år? Men vem var det som bestämde att 
det kunde bli så? Jo, lokalpolitikerna i landstinget. Så här gick 
det till.

Vi tycker att alla människor är lika mycket värda. Vi håller inte på något särskilt parti. 
Vi hoppas att du som går och röstar i kommunalvalet, landstingsvalet och riksdags
valet röstar för en värld som blir bättre för alla människor.

Med den här annonsen har vi skänkt 200 kronor till den antirasistiska stiftelsen Expo.

Får du rösta? Rösta!
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Framtiden börjar 
i klassrummet!
»  Behåll det fria skolvalet - 

föräldrar och elever ska välja 
sin skola, inte politiker 

»  Centralisera rättningen av de 
nationella proven - det gör 
bedömningen mer rättvis för 
eleverna samt ger lärarna mer 
tid till undervisning.

»  Lärare ska inte vara byråkrater 
- mer tid till undervisning och 
tid med eleverna.

Ungdomars jobb 
är viktiga!
»  Behåll den låga 

arbetsgivaravgiften för unga 
- det ska vara så enkelt som 
möjligt att anställa yngre 
personer.

»  Sommarjobbsgaranti för 
alla elever som slutar åk 9. 
Gymnasieungdomar ska 
erbjudas fler jobb.

»  Jobb skapas av företagare - det 
ska bli lättare att starta och 
driva företag i Uppsala. Om det 
finns fler jobb kan fler unga 
anställas. 

Mohamad Hassan,  
kommunalråd

mohamad.hassan@uppsala.se
www.folkpartiet.se



Kristdemokraterna 
och KDU

wp.kristdemokraterna.se/uppsala
kduuppsala.wordpress.com
Rundelsgränd 2 A

Vänsterpartiet 
och Ung vänster
uppsala.vansterpartiet.se 

uppsala.ungvanster.se 
Vretgränd 18

Moderaterna 
och MUF

moderat.se/uppsala
mufuppsala.se
Sturegatan 4B

Miljöpartiet och 
Grön ungdom
mp.se/uppsalalan

gronungdom.se/uppsala 
Bangårdsg 13

Centern
och CUF

centerpartiet.se/Uppsala
cuf.se/distrikt/uppsala
Kungsängsgatan 14 

Folkpartiet
och LUF
folkpartiet.se/lokalt/

uppsalalan
luf.se/lokalt/uppsala
Kungsängsgatan 14

Socialdemokra-
terna och SSU

www.socialdemokraterna.se/
uppsala
uppland.ssu.se/ssuuppsala/ 
Dragarbrunnsgatan 35

Sverigedemokraterna och 
 Feministiskt initiativ uppger inga 
partilokaler.

Här finns partierna

Trodde du att politiska partier är svåråtkom
liga? Tänk om. Politikerna finns mitt bland 
oss – och mellan Moderaterna och Vänster
partiet skiljer det bara en kilometer.

Gågatan

Stora Torget

Domkyrkan

St
 O

lof
sg

at
an

St
 Pe

rsg
at

an

Sk
olg

at
an

Universitets-
huset

Text: Andrea Byding
Illustration: Rebecca Karlén

ABCDEFGHI

Rätt svar från sidan 36-37:

Vi tycker att alla människor är lika mycket värda. Vi håller inte på något särskilt parti. 
Vi hoppas att du som går och röstar i kommunalvalet, landstingsvalet och riksdags
valet röstar för en värld som blir bättre för alla människor.

Med den här annonsen har vi skänkt 200 kronor till den antirasistiska stiftelsen Expo.

Får du rösta? Rösta!

Ê
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Sara Hägerström, 21 år, distriktsordförande, 
och Sofia Andersson, 19 år, 2:a vice distrikst-

sordförande.

Unga i politiken

Trodde du att man måste ha slips, kostym och rynkor 
för att hålla på med politik? Tänk om. Läs om engage
manget hos tre av de politiska ungdomsförbunden: två 
stora och en utmanare.

Hur blev ni engagerade?
L: Jag gick med i ett första maj
tåg och kände att det var så 
befriande att få gå och skrika 
ut min frustration över hur 
samhället var. Men jag ville nå
got mer, så jag gick med i SSU.
A: Jag var medlem och ville bli 
aktiv jättelänge och så hängde 
jag med på ett möte.
Vad gör ni i SSU?
Vi har många olika aktiviteter, 

möten och utbildningar. Vi vill 
också influera Socialdemokra
ternas politik i den riktning 
som vi vill.
Vad är målet med ert arbete?
L: Mitt personliga mål är att 
fler ungdomar ska engagera sig 
i politik, oavsett vilket förbund 
de går med i. Politik ska inte 
vara det här tråkiga, gamla 
som man tar till sig en gång 
vart fjärde år när det är dags 
att rösta. Så vi försöker göra 
det lätt och kul i stället. 
A: Man behöver verkligen inte 
mycket för att inse att politik 
inte bara är något som står om 
i tidningarna. Det handlar om 
hur vi är mot varandra.

Lucas Grezchnik Mörk, ord förande, och 
Anna Malmberg, medlem

Hur blev ni engagerade?
Sara: Jag hade inte tänkt att jag 
skulle engagera mig politiskt 
men så pratade jag med en 
person från Muf och tänkte att 
jag ändå ville bli medlem. Så 
jag kom på någon aktivitet och 
kände att det var superkul.
Sofia: Jag hängde med en tjej 
i min klass på ett möte, mest 
för att känna in läget lite. Jag 
blev inte medlem första gången, 
men jag kom tillbaks.
Vad gör ni i Muf?
Sofia: Allt från väldigt politiska 

talarkvällar till att vi kanske 
grillar eller bara hänger i loka
len. Det bästa är ändå att man 
träffar så mycket människor 
och umgås med folk som tycker 
liknande som en själv. 
Sara: Och så lär man sig väldigt 
mycket. Det jag lärt mig allra 
mest är att tala inför folk, här 
blir det på ett helt annat sätt än 
i skolan.
Vad är målet med ert arbete?
Sofia: Den största anledningen 
till att jag engagerar mig är att 
jag tycker det behövs fler unga i 
politiken. Det är viktigt att fler 
ungdomar engagerar sig. 
Sara: Om inte vi engagerar oss, 
vilka kommer då föra vår talan?

Hur blev du engagerad?
– Jag kände att världen var på väg åt helvete, 
och jag inte kunde sitta och vänta på att någon 
annan skulle göra någon förändring. Med UFU 
får jag, förutom världens finaste gemenskap och 
stöttning, kämpa tillsammans med fantastiska 
människor för ett bättre samhälle.
Vad gör ni i Unga Feminister Uppsala?
– Vi är relativt nystartade, men i höst kommer 
vi till exempel att göra nattaktioner, ha inspire
rande föreläsare, ja allt du kan tänka dig, plus 
regelbundna medlemsmöten. 

Vad är målet med ert arbete?
– Vi jobbar för att skapa ett tryggt rum för alla 
våra medlemmar, där ingen blir exkluderad eller 
känner sig obekväm på något sätt. Ingen ska 
behöva vara rädd för att säga vad den tänker 
eller känner.

– Det är inte bara medelålders snubbar som 
lever i världen, därför ska inte heller enbart 
de få bestämma hur alla ska leva. Allas röster 
är i behov att få bli hörda, oavsett om du är 
13 eller 30. Och såklart tänker vi krossa pat
riarkatet. 

Amanda Moberg, Unga Feminister

Lucas Grezchnik Mörk, SSU

Om inte vi en
gagerar oss, 
vilka kommer då 
föra vår talan?

Sara Hägerström, Muf

Politik ska inte 
vara det här 
tråkiga, gamla 
som man tar till 
sig en gång vart 
fjärde år.

Text: Andrea Byding
Foto: Filippa Östling (UFU), Mårten Markne
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Vi frågade elever på fem gymnasieskolor vilka politiska 
frågor de tyckte var de viktigaste. I topp kom skolan, tätt 
följt av jobb, klass och jämställdhet, miljö, invandring och 
flyktingpolitik och sist vård. Det här vill de politiska parti
erna i Uppsalagöra i de frågorna.

Fråga
Parti A (partiets namn 
står på sidan 34)

Parti B (partiets namn 
står på sidan 34)

Parti C (partiets namn 
står på sidan 34)

Parti D (partiets namn 
står på sidan 34)

Skola

Lärare ska få fokusera 
på lärande och pedago
gik, höja lärarlönerna, 
värna landsbygdsskolorna, 
motverka mobbing samt 
främja entreprenörskap i 
skolan.

införa genuspedagogik 
i förskolan, förbättra 
lärarkvaliten genom att 
minska lärartiden till 
administrativa uppgifter, 
höja lärarlönerna samt 
skapa en giftfri skolmiljö.

Ha fler lärarledda under
visningstimmar i svenska 
med fokus på läsning, öka 
antalet idrottstimmar, 
höja lärarlönerna samt 
betygskraven vid antag
ningen till lärarhögskolan. 

investera för att minska 
klasserna, höja lärarlö
nerna samt ge alla elever 
möjligheten att lämna 
skolan med godkända 
betyg.

Jobb

Behålla rut och rot
avdragen, stimulera för att 
skapa fler företag, sänka 
arbetsgivaravgiften samt 
ta bort den andra sjuk
löneveckan.

göra det lättare för före
tag att etablera sig, värna 
för ungdomar genom till 
exempel ökande lärlings
möjligheter.

Skapa bättre förutsättning
ar för småföretag, refor
mera Arbetsförmedlingen, 
införa lärlingsanställningar, 
utöka rutavdragen till att 
även innefatta iTtjänster.

göra det billigare att an
ställa och mer lönsamt att 
jobba, speciellt för unga, 
samt skapa ett företags
klimat där fler vill starta 
företag och arbeta.

Klass och   
jämställdhet

Verka för lika lön för lika 
arbete, höja lönen inom 
typiska kvinnoyrken, 
underlätta för fler pappa
månader, utbilda och 
lagstifta mot mäns våld 
mot kvinnor.

Arbeta för lika lön för lika 
arbete, mot mäns våld 
mot kvinnor, samt införa 
en tredje pappamånad.

Verka för lika lön för lika 
 arbete genom opinions
bildning, införa samtycke
slag vid sexuella hand
lingar, höja minimistraffet 
för människohandel.

Motverka alla former av 
diskriminering och värna 
för ett öppet och inklude
rande samhälle, genom 
att till exempel skapa fler 
arbetstillfällen.

Miljö

Möjliggöra för cykel och 
gångtrafik, införa mer när
odlad mat i vård och skola, 
värna för att behålla det 
traditionellt miljövänliga 
svenska jordbruket, satsa 
på el och miljöbilar.

Förbättra förskole och 
skolgårdar för friskare 
barn och personal, ha kvar 
kärnkraften, samt verka för 
mer energismart energi.

Minska koldioxidutsläppen 
inom EU, förbjuda vissa 
kemikalier i produkter som 
riktar sig till barn och i livs
medelsförpackningar, satsa 
på forskning om förnyelse
bar energi och kärnteknik.

Skapa ett klimatneutralt 
och giftfritt Uppsala, samt 
införa 100 % ekologisk mat 
på förskolor, äldreboenden 
och i skolor.

Invandrings- och 
flyktingpolitik

Alla som har rätt att 
komma till Sverige ska ha 
möjlighet, ge nyanlända 
möjlighet att bosätta sig i 
hela Sverige, fortsätta med 
bistånd till andra länder.

Ha öppnare gränser, verka 
för mångfald, samt arbeta 
för fler EUländer ska ta 
emot en större mängd 
flyktingar.

Att låta ensamkommande 
flyktingbarn få följa 
andra regler än vuxna för 
deras säkerhet, möjliggöra 
nödvisumsansökan till ett 
EUland från utlandet.

Ha en generös och human 
asylpolitik som värnar för 
öppenhet och solidaritet, 
där det är enklare att få 
jobb oavsett bakgrund.

 

Vård

Ha kunskap om de
menssjukdomar på alla 
vårdcentraler, värna om 
valfrihet i vården, skapa en 
bättre och mer avlastande 
tillvaro för äldre med 
bättre mat och tillgång till 
äldregympa.

Äldre ska få mer tillgäng
lighet till sjukvård och 
kunna behålla samma 
hemtjänstpersonal, sänka 
pensionsskatten, samt ge 
dem som flyttar  till äldre
boende rätt att bo med sin 
partner.

Att förstatliga vården för 
att garantera jämlik vård 
oavsett var i landet den 
behövande bor, införa fritt 
vårdval i all öppen vård, 
förkorta väntetiderna på 
akuten och inom cancer
vården.

Att alla ska få lättillgänglig 
vård i tid, kunna ha val
möjligheter i vården, samt 
att fullfölja satsningen på 
nya Akademiska sjukhuset.

Ungas viktigaste frågor – det här vill partierna
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Parti E (partiets namn 
står på sidan 34)

Parti F (partiets namn 
står på sidan 34)

Parti G (partiets namn 
står på sidan 34)

Parti H (partiets namn 
står på sidan 34)

Parti I (partiets namn 
står på sidan 34)

Avskaffa de vinstdrivande 
 privatskolorna, öka moders
målsundervisningen och 
liknande stöd till utlands
födda elever, samt minska 
betygsinflationen.

Minska antalet elever i 
klasserna och lärarnas 
administrationsuppgifter, 
införa allmän läxhjälp från 
skolan, samt skapa en mer 
jämlik skola.

Skapa en jämlik skola, 
öka lärarantalet och höja 
lärarlönerna för att höja 
elevernas tid med läraren 
samt arbetsron.

Satsa på ordning och reda, 
öka lärartätheten, fokusera 
på kunskap och minska de 
flummiga temadagarna, 
införa betyg från åk 4, öka 
mängden skolsköterskor 
och kuratorer.

införa normkritisk pedago
gik gällande fler faktorer 
än genus, samt motverka 
vinstdrivande skolor.

Värna om ungas möjlighet 
in på arbetsmarknaden och 
försäkra utlandsfödda om de
ras rätt till svenska arbetsför
hållanden.

Skapa jobb som kan ut
nyttja kreativ kraft, ge ny
anlända större möjlighet 
ta sig in på arbetsmarkna
den, skapa mer tillgänglig 
fortbildning.

Skapa nya, gröna jobb 
genom att satsa på 
 kollektivtraffik, bostäder 
och förnybar energi.

inte ge bidrag till kultur
relaterade projekt samt 
sänka politikerarvoden 
och istället investera i jobb 
inom skola och vård.

införa sex timmars
arbetsdag för att förbättra 
folkhälsan, samt sträva 
efter allas rätt till heltid, 
om än en kortare heltid 
än nu.

Låta klass och jämställdhets
frågan sätta sin prägel på 
all politik, mer eller mindre 
slopa rutavdraget och vara 
öppna för möjligheten införa 
förmögenhetsskatt.

genusperspektivet ska 
genomsyra all utbildning, 
samt könskvotera som 
sista utväg.

Minska klyftor, noll
tollerans mot hatbrott 
och diskriminering, lika 
lön för lika arbete samt 
samtyckeskrav för sex i 
våldtäktslagen.

Höja Akassan, sänka 
pensionärskatterna, höja 
lönen till sjuk och under
sköterskor, verka för rätten 
till heltid.

Lyfta feminism som för
bättrar för fler underprivi
ligerade grupper än enbart 
kvinnor, fortsätta verka 
för jämställdhetsfonden, 
arbeta för lika lön för lika 
arbete.

Satsa på infrastruktur och 
bygga ut järnvägen, göra 
det enkelt och billigt att åka 
kollektivt, ställa om till grön 
energi och införa en grön dag 
i skolan.

införa ekologisk mat i 
skolor och äldreboenden i 
Uppsala, stödja ekologisk 
och hållbar produktion, 
skärpa lagstiftning om 
farliga kemikalier.

göra det dyrt att skita ner 
miljön och istället billigare 
och enklare vara miljö
vänlig, för att göra Sverige 
och EU till globala ledare i 
miljö och klimatfrågor.

Satsa på miljövänliga bilar 
utan att införa några låsta 
regler, samt öka mängden 
solcellsenergi.

Beskatta växthusgas, 
införa köttskatt, introdu
cera gratis kollektivtrafik i 
Uppsala.

Skapa möjlighet att söka asyl 
från ambassader, uppmärk
samma de nyanländas hälsa, 
göra det mer tillgängligt att 
ta sig in i det svenska samhäl
let.

Driva en generös flyk
tingmottagning, öka 
arbetsinvandringen, låta 
alla ha lön enligt svensk 
standard.

Människor som behöver 
ska få stanna i Sverige, 
med grundläggande rät
tigheter, samt snabbt få 
kontakt med skola, vård 
och jobb.

Begränsa asyl och flyk
tinginvandringen med 
90 %, sluta ge flyktingar 
permanenta uppehålltill
stånd, samt behovspröva 
arbetskraftsinvandring.

Utvidga asylskäl, skapa 
bredare analyser av vad 
det innebär att bli förföljd 
som till exempel hbtq
person, på lång sikt ha helt 
öppna gränser.

informera rörande barnhälsa 
redan på mödravården, satsa 
på förlossningsvård, höja 
lönen för specialistsjuksköter
skor, samt satsa på mer och 
bättre förebyggande vård.

införa fler krav och kontrol
ler för förbättra kvaliteten, 
samt få bort oseriösa 
vinstdrivande företag från 
marknaden.

Förebygga ohälsa, 
 schysstare arbetsvillkor 
och lön för vårdpersonal 
samt en bättre och mer 
jämlik elevhälsovård där 
skolsköterska, kurator och 
psykolog finns tillgänglig.

Anställa mer personal för 
att öka kvaliteten, skapa 
bättre förutsättningar 
för personalen samt göra 
vårdyrket mer attraktivt.

Förbjuda vinster i väl
färden, införa en mer 
normkritisk vård, samt 
värna för fler specialister 
med kompetens rörande 
kvinnor och hbtqpersoner.

Ungas viktigaste frågor – det här vill partierna

Fler partier än de som finns med i vår sammanställning 
ställer upp i kommunvalet i Uppsala.  
Listan på alla partier som beställt valsedlar hittar du på 
www.val.se (klicka på Val 14 sept 2014)

Text: Helena Gravåhs
Källor: företrädare för partierna i Uppsala samt partiprogram 

Foto: Karin Karlsson (skola), AB Volvo ( jobb), Creative commons (klass), 
Klas-Rune Johansson/IBL (miljö), UNHCR/A D’Amato (flyktingpolitik), 

 Staffan Claesson (vård)
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du har hela ditt liv planerat. Du har satsat 
allt och verkligen kämpat för dina framtida 
mål och snart är du där. 

Sen blir du kär. 
Din värld rasar samman, samhället ser 

ned på dig. Du blir diskriminerad. Förkla
rad kriminell. Helt öppet. Bara för att du 
älskar fel person. Du är onormal. Så var det 
att vara homosexuell fram till 1944 i Sverige 
och så är det fortfarande i många andra 
länder. Man ansågs ha en psykisk sjukdom 
som läkarna ännu inte hittat ett botemedel 
mot. Som homosexuell är du den smittade, 
något som Jonas Gardell bra skildrar i sin 
bok Torka aldrig tårar utan handskar.

detta är något som efter en lång kamp 
ändras i Sverige. Idag får du gå ut offentligt 
och älska dem du älskar utan att dölja det. 

Jag tycket att homosexualitet alltid 
borde ha ansetts som normalt. En rättighet 
som borde vara självklar oavsett om man 
bor i Sverige, Ryssland eller Uganda. 

I Sverige har det skett en stor utveckling 
för homosexuellas rättigheter, mer i de 
nytänkande storstäderna än på landsbyg
den. Nu finns det både galor och flaggor 
som representerar hbtqpersoner. Här om 
dagen läste jag en tidning där två uppslag 
handlade om ett homosexuellt par. Är det 
så att media försöker tjäna pengar på den 
förändrade bilden av homosexuella? 

Jag får känslan av att personer lyfts fram i 
media för sin kärlek. Hade vi känt till Mark 
och Efva lika bra om de inte varit tillsam
mans med Jonas och Eva?

självklart måste alla får visa 
sin kärlek till dem de älskar 
utan att bli förklarade krimi
nella. Men låt det inte vara 
ens kärlek till en person 
som avgör om man får 
en gala, en flagga eller ett 
extra utrymme i en tid
ning. Är vi inte alla lika? 
Borde vi inte skapa en 
gala för alla människor, en 
flagga för allas rättigheter 
och ett tidningsuppslag 
för hur det känns att vara 
kär, oavsett i vem?

onormalt är 
normalt

Lovisa Mattsson
om homosexuellas rättigheter

tidningenword gillatidningenword
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walking dead säsong 2, episod 5
tre gånger i mitt liv har någon form av underhåll
ning påverkat mig så mycket, fått mig så berörd, att 
jag känt tårar längs kinderna. Den första gången 
var när jag var sju och såg Rädda Willy. Den andra 
gången var förra året då jag spelade klart den första 
säsongen av The walking dead. Den tredje var för 
bara några dagar sedan då jag spelade klart den 
 andra säsongen av samma spel. Anledningen är 
enkel – samtliga fick mig att bry mig. 

I denna säsongsavslutning rör sig spelet i en ny rikt
ning. Under större delen av historien försvinner inga 
karaktärer utan mycket tid läggs på att få oss att förstå 
dem som finns kvar. 

i två år har dessa individer nu levt i en värld där 
det kryllar av köttätande zombier. Vilka personer 
de blivit, vilka mål de har och hur mänskliga de 
fortfarande är börjar komma till ytan. Man börjar 
avsky, uppskatta, och ömka dessa personer på grund 
av allt de gått igenom – och allt de gjort. 

Dessa personers gränser, tillsammans med dina 

egna, testas och utmanas när de tvingas bemöta och 
ta ställning i situationer utan rätt eller fel. Slaget i 
magen av att se dessa människor när de är som värst 
görs också mycket starkare när man tidigare suttit 
med dem runt en lägereld och pratat strunt.

Mot slutet av episod 5 misshandlar The walking 
dead dina känslor precis lika brutalt som det gjorde en 
säsong tidigare.

Slutet får dig att känna dig liten, obetydlig och 
rädd. Det får dig att känna hat och ilska för du vet att 
i slutändan så var allt upp till dig. Det är det som gör 
det till ett mästerverk.

Karl Carlsson

Spel

Film
tmt

de är sköldpaddor och de har fått 
i uppdrag att rädda världen från 
Shredder, som tänker ta över New York 
City. Filmen är baserad på serien Ninja 
Turtles som tidigare varit riktad till den 
yngre publiken. Men nu ska filmen nå de 
äldre tittarna. Med mer actioninslag och 
en mörkare historia att berätta lyckas de 
bra. Sköldpaddorna som ska rädda världen 
fortsätter att leverera och har nu även 
lyckats fånga in en större publik.

Lovisa Mattsson

8/10 därför hoppar jag

Naoki Higashida
därför hoppar jag är skriven av 
den trettonåriga Naoki Higashida som 
för första gången kan kommunicera med 
omvärlden om autismens mystiska värld. 
Läsaren får insikt om de handlingar och 
tankar som autistiska människor går 
igenom för att kunna fungera. Jag upp
lever inte boken som underhållande men 
har ett intressant innehåll och upplägg. 
Higashida väljer nämligen att svara i ord 
på 58  direkta frågor om sin sjukdom. 

Miranda Libert

6/10

Bok

the maze runner

Postapokalyptisk ung
domsfilm känns ju inte 
jättenytt, men det här 
verkar spännande. 

► Premiär 19 sept
jumpy

Stadsteatern säger att 
det här är en ”pjäs för dig 
som är jobbig förälder, 
har en pinsam förälder, 
är mamma, farmor eller 
är 16 år.” 

► Premiär 26 sept

Vi väntar på ...

Foto: Telltale, Fox m
ovies, Sm

iki H
igash

ida

Händer nu

Kulturnatt 
på stan. 

igen. hela pro
grammet hittar 
du på ...
► www.kulturnattenuppsala.se

Val 2014. 
Okej, det är 
inte kultur, 

men det är viktigt. 
Så lyft ändan ur 
dvdsoffan och 
rösta! (om du är 
18+). Och gör SR:s 
partiquiz på

► www.sverigesradio.se
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text I denna säsongs
avslutning rör sig 
 spelet i en ny riktning.

ViNjETT
vinjett
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Mohamad Hassan
Ordförande i utbildnings- och arbets-
marknadsnämnden, kommunalråd (Fp)
Varför vill ni i nämnden få in synpunkter 
från unga?
– Vi politiker tror lätt att vi har alla idéer 
redan, men många idéer finns hos unga, 
fast det kan vara svårt att hitta en kanal för 
att föra ut sin idé. 
Du är en av Uppsalas högsta politiker, går det verkligen att 
kontakta dig?
– Det är lätt att komma i kontakt med mig, framför allt via 
 Twitter. Jag har varit i kontakt med många ungdomar, till 
exempel när GUC skulle flyttas. Om man hör av sig så kommer 
jag att försöka hitta en tid när man kan träffas. Jag prioriterar 
alltid det personliga mötet mellan fyra ögon, det är oslagbart.

annons

sätt att påverka ungdoms
politiken i Uppsala

UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Har du en idé om hur Uppsala kan bli bättre för unga, eller vill du bara 
berätta något för en politiker? Det finns flera vägar för dig som är ung att 
påverka det som beslutas om gymnasieskolan, ungdomsjobb och vuxen
utbildningen.

#1: Medborgarförslag
Vem som helst kan ge ett förslag till utbildnings och arbets
marknadsnämnden. Alla förslag tas på allvar, bereds och 
beslutas om. Den som kommer med förslaget får personlig 
kontakt med den på kommunen som är ansvarig.

#3: Kontakta politiker
Du kan när som helst kontakta vilken politiker som helst i 
nämnden för att komma med synpunkter eller idéer om poli
tiken eller om saker som du tycker borde ändras. Politikerna 
måste svara på sådant som har med nämndens arbete att göra.

Kontaktuppgifter till alla politiker i UAN hittar du här:
www.uppsala.se/uan

På Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad arbetar de tjänstemän som stödjer 
 utbildnings- och  arbetsmarknadsnämndens arbete.
Kontakt: 018-727 87 00, utbildnings-arbetsmarknadsnamnden@uppsala.se

Påverka politiken – annars 
gör någon annan det åt dig

3

Ulrik Wärnsberg
Vice ordförande i utbildnings- och arbets-
marknadsnämnden (S)
Varför ska man som ung bry sig om 
nämnden?
– Alla som går i gymnasiet berörs av vår 
politik eftersom vi sätter budgeten och 
ramarna. Dessutom har vi hand om ferie
arbeten, försörjningsstöd till unga arbetslösa och konsument
vägledning som har i uppdrag att ge information till unga om 
t ex smslån.
Men kan en 16-åring verkligen påverka?
– Ja och nej. Nämnden ska prata med och lyssna på medbor
garna, Vi jobbar nu för att man ska kunna införa lokala styrel
ser på skolorna, och det kan vara ett sätt för en elev att kunna 
påverka sin skolsituation tydligare.

Hallå där!

Tips: Läs handlingar 

och  dagordning i för-

väg, så vet du vad som 

ska tas upp.
Handlingarna hittar du 

på www.uppsala.se/uan

Datum: 25 sep, 16 okt, 

6 nov, 11 dec
Tid: alltid 13.00

Plats: alltid Stations-

gatan 12

#2: Öppna sammanträden
Vem som helst kan komma på utbildnings och arbetsmark
nadsnämndens möten och lyssna på debatten. I pausen kan 
du prata med alla politiker som är på plats. 

Exempel : om vi inte satsat 

på sommarjobb så hade fler 

unga varit arbetslösa i som-

mar. Men om fler unga hört 

av sig till nämnden så hade 

vi kanske varit tvungna att få 

fram fler jobb.

Kan du  kolla 

om något 
behöver ändras 

eller läggas
 till?

Jag har gjort lite kommen-

tarer 

Lägg till faktaruta:
(Rubrik) Det här har UAN hand om

x Gymnasieskolan
x Sommarjobb
x Försörjningsstöd till unga arbetslösa

x Konsumentvägledning

1 januari 2015 upphör gymnasienämnden UAN 

och ersätts av en utbildningsnämnd som har hela 

ansvaret för förskola, grundskola och gymnasium.

PS Gult = snyggt???

ta bort?



Det melodiska pop-, jazz- och 
soulinfluerade bandet Past 
Recedes må inte vara äldre än 
några månader, men trots det 
så vet de varför de kommer att 
lyckas i musikbranschen:
– Vår musik är genomtänkt och 
genomarbetad, säger Ewelina 
Horoszkiewicz. 

– Vi kommer oftast med en 
färdig idé till replokalen, som 
sedan alla hjälps åt att göra 
något bättre av, säger Andreas 
Dannenberg.
Betyder det att samarbete är 
viktigt? 
– Ja det är en stor del, säger 
Michael Wärm. 

– Det gäller att 
alla har samma 
tanke och ett 
samarbete, men 
även att man 
kan ta kritik 
utan att ta illa 
upp. Annars blir 
det bara flum
musik, säger Andreas 
Dannenberg.
Har ni några råd till de som 
funderar på att starta ett band, 
mer än ett gott samarbete med-

lemmarna emellan?
– Välj några som du vågar 
vara kritisk mot, inte din bästa 
vän, säger Ewelina Horosz
kiewicz.

– Man ska inte heller vara 
rädda för att prova nya idéer 
även om de låter absurda när 
man tar upp dem, säger Ludvig 
Eklöf. 
Ni nämnde tidigare att ni såg 
er vara på turné om 2,5 år. Låt 
oss säga att ni nu har hamnat 
i Tyskland och ska framträda. 
Vad är det pinsammaste som 
skulle kunna hända? 
– Säga att man är i fel stad, det 

är något av det fu
laste som finns, säger 

Hanna Krehla och 
skrattar till.

– Eller att 
man skulle 
säga något fel 
på tyska, säger 

Ludvig Eklöf. 
– Det skulle 

vara om man har 
dålig medhörning och 

börjar spela fel låt, den rädslan 
har jag jämt, lägger Andreas 
Dannenberg till.

past rEcEdEs

Andreas Dan
nenberg, bas/låtskri

vare; Hanna Krehla, sång; 
Ludvig Eklöf, gitarr/sång; 
Michael Wärm, trummor; 
Fanny Lundkvist, piano/
sång; Ewelina Horosz

kiewicz, elfiol.

Vem tycker du att 
vi ska skriva om 

på den här sidan 
nästa gång?

Sms 070-645 31 41

andra bra Uppsalaband

PR på FB
Kolla in Past Recedes på Facebook för 
nyheter om spelningar och sånt.

► sök på Past Recedes på Facebook

Lyssna på Past Recedes 
favoritlåtar på
open.spotify.com/user/
tidningenword

inside a sinner

Väletablerat metal
coreband med en 
läskigt hård sjulåtars ep 
på Spotify. 

► facebook.com/ 
insideasinner

solid soundwave

Punkband med 
känsla för melodier och 
tydliga influenser från 
Bad Religion, NOFX och 
liknande. Epitaph nästa?

► facebook.com

we the heights

Stämsjungande akustisk 
trio vars version av 
On top of the world 
överglänser imagine 
Dragons original.

► youtube.com

3

Text: Emma Ekström • Foto: Karin Karlsson

Past Recedes
Det som var ett soloprojekt blev i slut
ändan det band där sex medlemmar 
blandar fler genrer än vad vi kan räkna 
på ena handen. Om 2,5 år ser de sig vara 
på turné – första stoppet blir Tyskland. 

Foto (fr v): Insiede a Sinner, Hillevi Parkkila, Stefan Lindgren
ViNjETT

vinjett
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det är lätt att tänka på djur 
som en gullig fritidssyssla, att 
umgänget med katten, hunden 
eller hästen bara är något lätt
samt känslopjunk.

Men det handlar inte bara 
om att stryka sin hand, att 
hålla i ett koppel eller att sitta 
på en hästrygg. Det är mycket 
större än så. Det är att ta del 
av kattens förmåga att vara i 
nuet. Det är att dela hundens 
nyfikenhet och livsglädje. Det 
är att öva samarbetsförmåga 
och tillit med hästen.

det är inte så ”bara” att man 
är två varelser av helt olika 
art, med helt olika språk som 
ändå kan kommunicera med 
varandra och ta del av varan
dras världar och egenskaper. 
Det är stort.

Studier visar till och med 
att barn som fått tidig kontakt 
med djur utvecklar sin empa
tiska förmåga mer än barn som 
inte fått det. De blir bättre på 
att läsa av kroppsspråk, ökar 
sin sociala förmåga och får på 
så sätt bättre relation till sina 
kompisar.

att lära sig hälsa på en katt är 
inte bara att kunna vara lugn, 
sträcka fram handen och låta 
katten komma fram själv och 
lukta. Det är att få en 
förståelse för en annan 
varelses perspektiv och 
lära sig kommunicera på 
dennas villkor.

Så tänk på det nästa 
gång du tar en hund
promenad. Det är 
inte bara ett kul 
och småtrevligt 
nöje. Det 
är något 
som också 
gör dig till 
en mer förstående 
människa. Och det är 
stort.

Özz NûJEN:djur är inte 
så ”bara”

Andrea Byding
om seriöst känslopjunk

Özz Nujen, vem är du?
– Kort och koncist, jag är 39 år 
gammal, skådespelare och komiker.
Du beskrivs ofta som en ”vass komi-
ker”, som inte är rädd för att skämta 
om något alls?
– jag tror det handlar 
om att jag faktiskt 
inte är rädd för nå
got. Försöker hitta 
det roliga, men 
samtidigt tragiska, 
i saker och ting, 
sedan producerar 
jag på ett sätt som 
träffar många män
niskor. Det ska vara komiskt 
men det ska även kännas.
Vad ville du bli när du var ung?
– jag ville bli astronaut, men syo
konsulenten dödade den drömmen 
ganska snabbt ... jag brukar ofta 
vilja gå tillbaka till mig själv när jag 
gick i gymnasiet och säga “Ta det 
lugnt, det kommer att bli bra. Var 
dig själv bara!”
När började du inse att det du håller 
med verkligen är din grej?
– Ehm ... jag har inte hunnit inse 
det än … Därför vet jag inte heller 
vad jag gör om 10 år, mer än att jag 

är 49 då.
Nu i höst intar du Uppsala Stads-
teaters scen, vad ska du göra där?
– Den ena pjäsen, Två herrars 
 tjänare, handlar om fattigdom, 

rikedom, kärlek och hopp
löshet. På ett roligt sätt. 

Spindelkvinnans 
kyss, den andra pjä

sen jag medverkar 
i, skildrar det 
yttre och det inre 
fängelset. 

Oj, det låter som 
en hel del saker att 

se fram emot! Du är 
dessutom hyllad för före-

ställningen Statsminster Özz Nujen. 
Berätta lite om den.
– Det är en politisk stand up, 
väldigt aktuell om det politiska 
läget i Sverige. jag skämtar om hur 
Sverige skulle sett ut med mig som 
stadsminister. 
Ditt bästa tips till våra läsare?
– Var medmänniska i stället för 
motmänniska! Det kan vara svårt 
ibland, jag vet, men försök.

Text: Donia Saleh
Foto: Robert Eldrim

ozz NUJEN:

Ta det lugnt, det kommer 
att bli bra. Var dig själv 
bara!

Kändisen

Vässad Özz

özz nûjEn

Özz Nujen
Ålder: 39 år.

Är: skådespelare, komiker.
Aktuell med två föreställningar 

på Uppsala Stadsteater  
i höst.
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Linda Pira / Stor / The Salazar Brothers / Dani M 
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karin har 
slutat.
när tänker du 
börja?
I somras tog Karin Karlsson 
studenten, efter att ha varit 
fotograf och bildredaktör på 
Word under nästan hela sin 
gymnasietid.

Wordredaktionen behöver 
påfyllning, och det finns plats 
för dig.
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