Han utvecklas med sitt jobb
– intervju med Balder Svärd, Samhall
TEXT Barbro Jönsson

Balder bor med sin flickvän i en mysig etta i Malmö
och jag är inbjuden dit för att träffa honom.
Jag börjar intervjun med att fråga om hans
skolbakgrund.
Balder har gått tio år inom grundsärskolan på olika
skolor i Malmö. Han berättar att han aldrig kände sig
hemma i grundsärskolan och om hur svårt det var att få
riktiga vänner. Han upplevde ofta att han aldrig passade
in någonstans. Ibland hände det att han fick hoppa in i en
”vanlig” klass på vissa lektioner, men då var det svårt att
koncentrera sig, för det var rätt stökigt i klassen.

”kodad” för att få jobba här, alltså ha någon form av
funktionshinder, fast tanken är ändå att man ska slussas
ut i arbetslivet och det händer ibland att någon får
jobberbjudande, berättar Balder.
Han har fått viss fortbildning inom Samhall, en
skyliftutbildning och en städkurs. Nästa utbildning blir
en teamleaderutbildning, berättar Balder och det ser han
fram emot. Det innebär extra ansvar att se till att allt
flyter på som det ska i arbetet.

När det var dags för gymnasiet sökte han in till
Hvilans grundsärskolegymnasium och han valde
linjen ”Trädgård och anläggning”, som är en fyraårig
utbildning. Äntligen vände det och Balder trivdes
jättefint i skolan. Han kände att han hade hamnat rätt.
Här mötte han vännen Jens, som fortfarande är hans
bästa vän.

Genom Arbetsförmedlingens informationsmöte fick
han veta att Samhall skulle rekrytera 19 personer.
Han kom med på en intervju och fick arbete som
fastighetsskötare, vaktmästare samt skötsel av grönytor
inom HSB i Lomma. Här arbetar han tillsammans med
två arbetskamrater fyra dagar i veckan.
Varannan helg arbetar han även på Emporia köpcentrum
med kundvagnar. Nu har han varit där i ett år och trivs
mycket bra. Det känns tryggt, säger han. Man ska vara
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Under det fjärde året gjorde Balder praktik på Tengvalls,
en trädgårdsanläggningsfirma i Malmö. Där fick han
en säsongsanställning en tid efter avslutat gymnasium.
En period arbetade han inom Svenska kyrkan. Efter
ytterligare olika praktikplatser kom han med i en grupp
för arbetssökande inom Arbetsförmedlingen.

I skrivande stund är Balder i Indien i tre veckor med sin
flickvän, för att fira sin 30-årsdag. Jag önskar honom all
lycka framöver!

barbro.jonsson@svedala.se
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