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REPORTAGET UNGA ENTREPRENÖRER

Idén att organisera besök av unga 
i äldrevården inspirerades av Per  
Oscarsson i den evigt tårframkallande 
julaftonsfilmen ”Kan du vissla Johan-
na?” Och av ett negativt besked på Wil-
lys i Järfälla. Resultatet blev företget 
Ung Omsorg.

Arvid Morin är 22 år, i dag äldst och 
delägare och ledare för företaget. 

Han var 15 år när han sökte sommar-
jobb på Willys i Järfälla. Det gick inte så 
bra. ”Kom igen nästa år när du fyllt sex-
ton”, blev beskedet. Året därpå var det 
sjutton som gällde. Och när han hade 
den åldern inne tyckte föreståndaren 
att han lika väl kunde vänta till han blev 
arton och hade lov att sitta i kassan.

Hopplöst, tyckte Arvid Morin och 
funderade mycket över varför ungdo-
mar har så svårt att få jobb. Han gick 
på Järfälla gymnasium på naturve-
tenskaplig linje. Men när han var klar 
blev det Handelshögskolan i Stockholm 
i stället för något naturvetenskapligt. 
På Handels träffade han hösten 2007 
två andra unga män med företagsidéer, 
Benjamin Kainz och Oscar Lundin.

Det är här Per Oscarsson och ”Kan du 
vissla Johanna?” kommer in. Hemma i 
Växjö hade Oscar och Benjamin låtit sig 
inspireras av filmen. I den går en pojke, 
betydligt yngre än Oscar och Benjamin, 
till ett äldreboende och frågar efter sin 
morfar. Han har ingen men han väljer 

ut den ensamme man som Per Oscars-
son spelar. 

Pojken får den morfar han aldrig 
haft. Och den gamle mannen får en 
varm social kontakt. Hjärteknipan-
de, och upphov till en av Handelshög-
skolans mest expansiva idéer.  

Oscar och Benjamin testade först 
idén att sammanföra unga och gamla i 
ett projekt i Växjö. När de sedan flyttat 
till Stockholm och träffade Arvid Morin 
började de om i hans hemkommun Jär-
fälla på några äldreboenden. Det blev en 
succé. En politiker i kommunen var be-
kant med vd:n i vårdkoncernen Carema 
Care. De tre killarna fick ett par minuter 
på sig att dra sin idé för vd:n och snart 

hade de ett ettårigt avtal med företaget. 
Nu är det förlängt till år 2013.

Arvid Morin sitter i ett mycket litet 
kontorsrum nära Sveavägen i Stock-
holm. På en stor karta på väggen har 
Arvid placerat knappnålar som visar 
var Ung Omsorgs team jobbar. Han 
summerar till trettiofem knappnålar på 
Stockholmskartan och Sverigekartan 
bredvid börjar fyllas på. Framför allt 
på orter i Skåne men där finns också 
Borås, Linköping och Gävle.

Det ringer på dörren och Malin Wal-
lander, snart 18 år, kliver in i det stökiga 
rummet. Hon är nybliven teamledare 
för ett gäng ungdomar som under som-

”Det är hä�igt att få så mycket eget ansvar, jag känner att jag växer.”

Kamran Sorkhabi, yngre bror till Keyvan som är teamledare, mellan Gunilla Selldén,   75, och Greta Andersson, 93, på Lillängens äldreboende i Nacka. F O T O :  E VA  T E D E S J Ö

Teamledaren på 
Lillängens äldre-
boende, Keyvan 
Sorkhabi.

maren börjat besöka Enskede Nya Ser-
vicehus, där de ska baka, samtala, spela 
spel, promenera med de gamla. 

Malin behöver anställningsbevis 
som alla i hennes grupp ska få och blan-
ketter om tystnadsplikt. Eftersom ung-
domarna inte utför något vårdarbete är 
det okej att de är under 18 år.

– Framför allt vill vi nå unga som 
går på högstadiet så att de kan prova 
på miljön på ett äldreboende innan de 
gör sina gymnasieval, säger Arvid. På 
många orter är det svårt att fylla plat-
serna på gymnasiets vårdlinje. 

Malin Wallander ska arbetsleda de 
andra, göra scheman, stödja och se till 
att ingen ligger i en soffa och fipplar 

med mobilen utan engagerar sig i upp-
giften.

– Det är häftigt att få så mycket eget 
ansvar, säger Malin. Jag känner att jag 
växer.

– Inga vuxna är inblandade, fyller 
Arvid i, därför blir det nästan hippt. Vi 
har ett intranät där all administration 
kan skötas och snart slår vi ut Facebook 
med en chatfunktion.

Arvid Morin har just startat en ny 
verksamhet. Två träffpunkter för 
äldre som har hemtjänst men inte bor 
på institution. Många av dem är ännu 
mer ensamma än de som lever på äldre-
boendena. 

– Tystnaden och ödsligheten är stor 
för många gamla som bor ensamma, 
säger Arvid, framför allt på sommaren. 
”Har alla dött på min gata eller?” sa en 
kvinna till mig.  Jag ser min farmor, 
som är 84 år, nästan alla hennes kom-
pisar har dött. Då är det bra om något 
händer. Att det finns någon relation. 
Det kan bli som ett straff att leva länge. 
Barnen bor kanske på annan ort.

De två träffpunkterna finns på äldre-
boendena Koppargården i Råcksta och 
Ametisten i Solna. Arvid kan sätta upp 
två nya knappnålar på sin Stockholms-
karta över företagets verksamhet.

På Lillängens äldreboende i Nacka 
är det Keyvan Sorkhabi som är team-

ledare. Han går naturprogrammet på 
Nackademin i Nacka, men bor i Skarp-
näck. Han fyller snart 18 år och håller 
i en liten grupp som fördelat sig mel-
lan kakbak i köket och samvaro med de 
gamla på uteplatsen.

– Jag trivs med de här ungdomarna, 
säger Rune Jedenmalm, 84, som har 
varit lärare i träslöjd. Det blir ett trev-
ligt avbrott och tiden går snabbare. 

Greta Andersson 93, har varit kassör-
ska och kassabiträde och tycker att 
ungdomarna är mycket kloka och att 
det är särskilt uppiggande när de kom-
mer på de trista söndagarna. 

Det syns att Keyvan Sorkhabi trivs 

Nästa sida: Sofie 
Lindner-Morin 
öppnade ett kafé 
på Gotland och 
Jennie Wickström 
driver bland annat 
en dejtingsajt.

STATISTIK 
UNGA ENTRE-
PRENÖRER.
Antalet 
företagare 
under 35 år har 
enligt Svenskt 
Näringsliv ökat 
från 115 000 till 
122 000 mellan 
åren 2008 och 
2009. I SCB: s 
statistik för 
ungdomar under 
25 år är antalet 
företagare fjärde 
kvartalet 2009 
nästan 13 700. 
Den högsta siff-
ran sedan andra 
kvartalet 2005. 
Med undantag för 
andra kvartalet 
2007 då siffran 
var något högre, 
13 800. 

FLER VÅRD-
FÖRETAG:
Ung Omsorg 
har avtal med 
Carema Care, 
ett offentligt 
finansierat före-
tag som driver 
omsorgs- och 
äldreboenden. 
Det är en del av 
den nordiska 
vårdkoncernen 
Ambea med cirka 
10 000 anställda. 
Andra vårdföre-
tag verksamma i 
Sverige är t ex At-
tendo Care med 
12 000 anställda 
och Aleris med 
cirka 5 000.

Sabrin Chimar och Matilda Davin Omar besöker Anna 
Lisa Hagelin på Lillängens äldreboende i Nacka. 

Några av Ung Omsorgs verksamhetsområden, 
som Arvid Morin märkt ut på en karta.

Unga med 

EGET

Medan många drar sig för att starta eget 
finns det andra som gör det innan de 
ens gått klart gymnasiet. DN Söndag 
har träffat några unga som gjort verklig-
het av sina idéer – och som driver sina 
egna företag.
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Först var det cateringfrukost till ett 
20-tal personer, samtidigt som lun-
chen skulle förberedas och tillagas 
från grunden. Sedan intensiv ström av 
gäster hela dagen innan städning, pla-
nering och inköp inför nästkommande 
dag tog vid.

Så såg Almedalsveckan ut för 21-
åriga Sofie Lindner-Morin, som driver 
Kafé Fotogalleriet i Visby på Gotland.

– Det var en helt absurd vecka! Jag 
jobbade närmare 20 timmar om dyg-
net och sov nästan ingenting. Trots 
att jag hade fem anställda och för-
äldrarna som ställde upp när det var 
som värst.

Nej, riktigt så illa ser det inte ut i van-
liga fall, men att livet som egen före-
tagare i restaurangbranschen innebär 
ett ständigt slit råder det inga tvivel 
om. I alla fall inte om man som i Sofies 
fall serverar, bakar och lagar all mat 
själv, samt sköter hela administratio-

nen – bara 21 år gammal. Visserligen 
har hon ett par anställda nu under hög-
säsongen, men ansvaret och större de-
len av det operativa arbetet står hon 
ensam för. Och någon semester är det 
inte tal om. 

– Just nu är jag ”ledig” ett par dagar 
för att äntligen försöka hitta en revi-
sor. Jag håller på att drunkna i alla 
pappershögar som jag aldrig hinner 
ta tag i.

Att Sofie driver restaurang och kafé är 
ingen slump. Hon har alltid varit in-
tresserad av bakning och matlagning, 
vilket ledde till att hon sökte in till 
bageri- och konditorsprogrammet 
på Gotland på gymnasiet. En tid 
efter studenten fick hon jobb på ka-
féet, som hon sedan tog över vid års-
skiftet.

Inte heller detta var någon slump. 
Att vara sin egen hade sedan länge 

Hon är egen företagare och hon är sing-
el, men hon är långt ifrån ensam. Jen-
nie Wickström, 22, driver tillsammans 
med sin mamma eventföretaget Singel 
i Sverige – som hittills överträffat alla 
förväntningar.

Företaget är precis i sin linda, men re-
dan i full gång. Tack vare sin mamma He-
lén Andersson, sedan länge ”proffs i dej-
tingbranschen”, har Jennie fått många 
användbara tips och råd. Men sin del av 
verksamheten sköter hon helt själv.

– Vi har delat upp marknaden mel-
lan oss, så mamma har hand om sing-
larna 45+, medan jag ansvarar för de 
yngre.

Vad det hela går ut på är att hitta på 
och genomföra spännande och lock-
ande events för singlar, med målsätt-
ningen att de ska hitta en ny partner. 

Med sin mamma som positiv förebild 
vågade Jennie ta steget att själv starta 
eget. Som en ”säkerhet” att falla tillbaka 
på utbildade sig Jennie först till last-
bilschaufför, något som hon försörjde 
sig på fram till i våras. Parallellt med 
detta assisterade hon sin mamma vid 
flera events och längtan efter att själv 
få göra något liknande fast för yngre 
åldersgrupper växte sig allt starkare. 

Det som lockade var både friheten i att 
vara sin egen chef och lusten att hjälpa 
ofrivilligt ensamma. Det var dock först 
när hon såg hur bra det gick för mamma 
som hon själv vågade.

Än så länge är verksamheten mes-
tadels förlagd till Göteborgsregionen, 
men tanken är att den ska utvidgas till 
Stockholm och Malmö också.

– Fast det får ta sin tid eftersom jag 
gör allting själv, säger Jennie, som pre-
cis genomfört sitt första stora event – 
Marinfestivalen i Halmstad. Under några 
intensiva timmar ombord på en segelbåt 

bjöds de 75 anmälda deltagarna på bland 
annat mingelmat och speeddejting.

Det är mycket som ska förberedas in-
för ett event. Lokaler (eller båtar) ska 
hyras, mat och aktiviteter ordnas och så 
– inte minst – marknadsföringsbiten.

– En stor del av mitt jobb är att driva 
sajten, där mycket av marknadsföringen 
sker. Det har varit tufft, eftersom jag inte 
har någon datautbildning. Men jag har 
ju inte råd att köpa in någon datahjälp.

Nej, för att få det att gå runt måste 
Jennie göra allt på egen hand. Men det 
är också detta som hon tycker är en 
av de största fördelarna med att vara 
egen.

– Under de tre månader som jag har 
jobbat med det här på heltid har jag lärt 
mig så otroligt mycket! Och jag har träf-
fat så många spännande människor.
EVA-L OT TA  SIGU R DH

sondag@dn.se

”Jag jobbade 20 timmar om dygnet”

”Jag älskar alla  
spännande möten”

SOFIE  
LINDNER-
MORIN
Ålder: 21.
Bor: Visby.
Utbildning: 
Gymnmasie-
utbildning, 
inriktning bageri 
och konditori.
Driver: Kafé 
Fotogalleriet  
i Visby.
Familj: Pappa, 
mamma, lillebror, 

sambo med dot-
ter och fyra katter.
Framtids-
drömmar: Musik-
kafé tillsammans 
med pojkvännen.
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där han går runt och slänger 
käft med de gamla. Keyvans 
föräldrar kommer från Iran, 

ingen i släkten har jobbat med vård. 
Det låg inte nära till hands för ho-
nom.  

– Min pappa har grillkiosk på Svea-
vägen men jag hade inte så stor lust att 
jobba där längre. Jag frågade runt på 
många ställen om jobb när jag skulle 
börja gymnasiet. Det här blev jättebra. 
Jag började på Hemmet för Gamla i 

Sandsborg, sedan blev jag teamledare 
här. Jag ska vara en förebild för de an-
dra.

– Våra aktiviteter är inte det viktigas-
te utan att prata och att lyssna. Vissa 
gamla på äldreboenden får många be-
sök, andra inga alls.

Keyvan och Lillängens enhetschef, 
Annika Elfström, har 600 timmar att 
fördela under ett år. Det brukar vara 
sex ungdomar på varje pass som stan-
nar fyra timmar, oftast på söndagar. 

Den yngste i Keyvans team är femton 
år gammal. De flesta är sexton, sjut-
ton. 

Kladdkakorna, som ungdomarna 
gjort åt de äldre är klara och under fikat 
blir det frågesport: Vilken är världens 
största stad till ytan? ”Kiruna”, svarar 
Rune Jedenmalm och några till i kör. 
Keyvan Sorkhabi nickar.  
L A S SE  G R A N E ST R A N D

är reporter på DN Söndag
lasse.granestrand@dn.se

Arvid Morin är en av delägarna i företaget Ung Omsorg, här med Malin Wallander som är nybliven teamledare.

Namn: Arvid 
Morin.
Ålder: 22 år.
Familj: Mamma 
sjuksköterska, 
pappa ekonom.
Aktuell: 
Delägare i Ung 
Omsorg. 
Bakgrund: 
Uppvuxen i 
Järfälla. Träf-
fade Benjamin 
Kainz och Oscar 
Lundin på Han-
delshögskolan. 
Tillsammans 
har de byggt 
ett företag som 
expanderat 
till femhundra 
anställda skol-
ungdomar som 
besöker cirka 
femtio äldrebo-
enden runt om i 
Sverige. Lönen 
är 67 kronor 
per timme. För 
teamledare som 
Malin Wallander, 
87 kronor per 
timme. Arvid 
Morin hävdar 
att det står sig 
bra mot vad 
andra som-
marjobbande 
yngre ungdomar 
brukar få.

ARVID ÄR  
EN AV TRE 
GRUNDARE 

Det är fan-
tastiskt att 
få bestäm-
ma allting 
själv! 
Sofie  
Lindner-Morin

Jennie Wickström driver en dejtingsajt.

”Aktiviteter är inte det viktigaste utan 
att prata och att lyssna”, säger Keyvan.

JENNIE 
WICK-
STRÖM
Ålder: 22.
Bor: Göteborg.
Utbildning: All-
män gymnasie-
kompetens.
Driver: Singel 
i Sverige (till-
sammans med 
mamma Helén 
Andersson). 
Företaget an-
ordnar events 
i Göteborgs-
regionen.
Familj: Singel.
Framtidsdröm-
mar: Att kunna 
fortsätta leva 
på det här, bara 
för att det är så 
himla kul!

varit en dröm för Sofie och nu fanns 
äntligen möjligheten att förverkliga 
den. Drivkraften var en längtan att få 
skapa fritt, efter egen stil och smak. 
Detta gällde både inredningsmässigt 
och sammansättningen av menyer.

Egenföretagandet innebär förstås en 
hel del merarbete, jämfört med att vara 
anställd, men fördelarna överväger 
helt klart, tycker Sofie:

– Det är fantastiskt att få bestämma 
allting själv! 

Fast ekonomiskt är det tufft. Det är 
nätt och jämt att det går runt. Dröm-
men är att en vacker dag slippa hyra 
lokal, som nu, och kunna leva bättre 
på verksamheten. Och kanske också att 
slå sig ihop med pojkvännen, som även 
han startat eget.

– Han sysslar med musik, så ett 
musikkafé med en massa spännande 
aktiviteter vore ju toppen.
EVA-L OT TA  SIGU R DH Sofie Lindner-Morin bakar allt själv och har sopplunch varje dag på sitt kafé i Visby. F O T O :  B E AT R I C E  L U N D B O R G
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Kryssningar  
i hela världen 

Globetrotter är landets ledande kryssningsarrangör med det 
i särklass största utbudet. Just nu har vi fantastiska priser på 
kryssningar i hela världen med Italiens största rederi Costa 
Line. De stora förstklassiga fartygen har allt du kan önska 
dig för en underbar semester. Det finns många olika barer 
och restauranger, stora soldäck, flera pooler, stort gym och 
spa m. m. Mat och service har en italiensk touch medan at-
mosfär, språk och underhållning är internationell. 

I priserna ingår kryssning med helpension och all under-
hållning, flyg tillkommer. Vi kan erbjuda stora barnrabatter 
på många kryssningar. Pris fr 1.185:-.

 

ARABISKA HALVÖN


