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Gry Johansson, 15 år, vill bli frisör eller artist. Emmie Wikström, 14, 
hoppas på en framtid som youtuber. Men tjejerna har Downs syndrom, 
så gymnasieprogrammen som brukar ställa dörrar på glänt mot 
sådana drömmar är sällan för dem. 
 

Det tänker deras äldre systrar ändra på. 
 

Liv Johansson och Hilma Wikström har, som en del av sin gymnasieutbildning, startat 
UF-företaget Empowerment UF. 

De kunde välja fritt. Båda vill bli läkare, och går det naturvetenskapliga programmet 
på Sundstagymnasiet i Karlstad. 

 

– För oss var gymnasievalet jobbigt för att det fanns så mycket att välja på, massor 
av program i hela landet, säger Hilma Wikström. 

– Våra systrar är oroliga för att deras möjligheter är så begränsade, på gymnasiet 
och i arbetslivet, säger Liv Johansson. Och den oron delar de med tusentals 
ungdomar, med funktionsvariationer. Därför startar vi vårt företag. 

 

 

https://www.nwt.se/nyheter/skola-utbildning/


Drömyrken 
 

UF-företaget tar avstamp i en kalender, en väggkalender med bilder. 

 

– Vi har fått några sponsorer, och redan sålt 300 kalendrar. Företag vi haft kontakt 
med tycker att det är en fin julklapp till anställda och kunder. 

 

Det är lite av en rivstart, för kalendern finns inte än. 

 

–Vi har fått hjälp av Malin Stolt i Forshaga, som är en jätteduktig fotograf. Bilderna 
blev klara i dag. 

 

 

Tjejerna har låtit unga med funktionsnedsättningar av olika slag ta plats i sina 
drömmar om framtiden. 

 

– Jag blev fotograferad som frisör, säger Gry Johansson. 

 

– Jag hade en kamera, som en fotograf, säger Emmie Wikström. 



 

Kalendern ska säljas genom bland annat UF-företagets Facebooksida och 
Instagram. 

 

Värmlands museum 
 

Genom företaget vill Hilma Wikström och Liv Johansson informera ungdomar och 
föräldrar om möjligheter som finns och saknas i gymnasiet och arbetslivet, och 
påverka myndigheter, skolor, företag, arbetsgivare. 

 

– Bilderna kommer att användas i en utställning på Värmlands museum, säger 
Emmie Wikström. 

 

I samband med utställningen arrangerar UF-företaget föreläsningar i museets hörsal. 

 

– Vi bjuder in arbetsgivare, som vet mer om det här, och forskare och andra som kan 
bidra med kunskap och erfarenheter. Ni kanske också vill vara med där och tala om 
hur ni tänker runt gymnasiet och jobb, säger Liv Johansson och vänder sig till sin 
lillasyster och Emmie Wikström 

 

– Jag tycker om skolan, och gillar att plugga, säger Gry Johansson. 

 

– Ja, du pluggar ju många timmar varje kväll och har höga betyg i flera ämnen, säger 
hennes storasyster. 



 

Estetiska programmet kunde kanske passa en tjej med artistdrömmar. 

 

– Eller frisörprogrammet, säger Gry Johansson. 

 

– Fast, det går nog inte, säger Liv Johansson lite försiktigt, och stryker lillasystern 
över armen. Gry- och våra föräldrar - har kämpat jättehårt för att hon ska få gå i 
samma skola som oss andra, och haft hjälp av jättebra lärare och en personlig 
assistent, men Gry har svårt i några ämnen. 

 

Grundregeln är att det krävs godkänt i svenska, engelska, matematik och flera andra 
ämnen för att komma in på ett av gymnasieskolans nationella program. 

 

– Det finns gymnasiesärskola också, men där vill inte du gå, säger Hilma till Gry. 

– Jag vill gå i samma skola som dig, säger Gry. 

 

Skillnader 
 

– Skillnaderna mellan oss, och de möjligheter vi har, blir tydligare ju äldre vi blir, 
säger Hilma Wikström och ser på sin syster. Det är så orättvist. Vi måste göra något 
åt det. 



 

Ambitionen är att UF ska bli AB, de vill driva företag för förändring in i yrkeslivet. 

 

– Våra systrar måste också kunna få jobb, så de kan försörja sig och flytta hemifrån, 
säger Liv Johansson. 

 

– Eller hur? säger Gry Johansson. 
 


