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Månadens 
redaktör: 
Sebastian

Sebastian Bergström tar 
över stafettpinnen som 
redaktör och berättar om sitt 
arbete på Mediabyrån daglig 
verksamhet.

Fotboll och tjejer var länge en svår ekvation att få ihop i Angered. Det bestämde sig 
Angereds IS för att ändra på.

Som deltagare på Mediabyrån daglig 
verksamhet jobbar jag med allt möjligt, 
men det är helt klart skrivandet som 
står i fokus. Ni kanske har hört min 
ljudboksserie om superhjälten Skuggan? 
Hittills är sju berättelser färdigskrivna 
och jag jobbar just nu på en åttonde. 
Det lär bli många fler. Fördelen med en 
superhjälte är ju att de inte åldras. Se bara 
på Spiderman!

Men jag skriver inte bara om Skuggan. 
Med böcker som “Den svarta rockan”, 
“Drakarnas kung och apokalypsen” och 
“Den sista striden” rör jag mig i helt andra 
världar. Och jag har massvis av idéer på 
böcker som väntar på att bli skrivna. Att 
jobba med flera böcker samtidigt passar 
mig bra. När inspirationen tryter för en 
berättelse kan jag alltid pausa och hoppa 
över till nästa.

Jag trivs väldigt bra på Mediabyrån. 
Här har jag verkligen fått chansen att 
utveckla mitt skrivande. Och arbetet 
med ljudböcker är ju så mycket mer än 
att bara skriva. Berättelserna ska läsas 
in, ljudeffekter väljas ut och sedan ska 
alltsammans redigeras. Det är roligt att 
höra på det färdiga resultatet, framför allt 
att höra vad ni lyssnare tycker! 

/Sebastian Bergström

– Det har varit eftersatt hur många år som helst, inte funnits varken intresse eller politiska resurser. 
Så tiden var mogen att göra något riktigt stort, förklarar föreningens ordförande Roland Ladestam 
som tog hjälp av Erik Johansson, även kallad ”Samba-Erik”, för att testa nya grepp i de nordöstra 
stadsdelarna.
– Sambafotboll är smeknamnet på “O jogo bonito”, som man säger i Brasilien. Det vackra spelet. 
Viktigare än resultat och att vinna är sättet man spelar på. Det ska vara vackra dribblingar, fina 
passningar och kombinationer, berättar ”Samba-Erik” som i sitt arbete märkt att sambafotbollens 
ändrade fokus gör att spelarna vågar prova mer, vågar misslyckas och därigenom utvecklas mer.
Dessutom blir jargongen mindre tuff och gemenskapen större.
I ett första skede utbildades tio lokala tjejer till ledare. Efter rekryteringsrundor på Angereds låg- 
och mellanstadieskolor genomfördes sedan en sambacup i Angereds sporthall. 
(forts på sida 8)

Angereds IS 
satsar på tjejerna

Sambaframgångar 
med Angereds IS
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Det centrala verket i Jacobs Linds 
utställning Alltings återställelse på 
Rönnells antikvariat är en 17 meter 
lång teckning som spänner över räcket 
på balustraden på andra våningen i 
butiken. Det ser ut att vara lösryckta 
texter tillsammans med tecknade 
bilder. Jacob berättar att det är en 
sammanhängande historia som är 
presenterad i notisform. Det handlar 
om en stor vit fågel som flyger över 
världen i ett års tid och sprider rätt 
mycket olycka och elände, förklarar 
Jacob. Berättelsen har en anknytning 
till hur vår värld ser ut just nu, menar 
Jacob och berättar att det slutar med 

att världen återställs till sitt ursprung.

Förutom den 17 meter långa 
teckningen finns det andra 
teckningar runt om i lokalen. Även 
några skulpturer hänger från taket 
i antikvariatets inre rum. Det är 
skulpturer som ser ut som nåt som 
sammanfogats från skräp och rester. 
Gammalt trä, rep och plastdunkar. 
“Vrakgods” förklarar Jacob, och man 
kan förstå att det hör ihop med temat 
i berättelsen. 
Utställningen är platsspecifik, vilket 
betyder att den är gjord just för denna 
lokalen. 

Jacob tror därmed inte att han 
kommer visa utställningen någon  
annanstans. Dock är målet att texten 
skall ges ut som en bok i framtiden. 
Berättelsen är inte klar i sin helhet. 
-Jag vet hur den slutar, men det är 
mitten som är det svåra, säger Jacob. 

Jacob berättar också om sitt 
bokförlag, Biondibooks, som 
han driver tillsammans med en 
vän. Namnet kommer från den 
amerikanske olympiske simmaren 
Matt Biondi, avslöjar Jacob med en 
nöjd min. Förlaget har nischat sig på 
konstnärsböcker. Hittills har det blivit 

ett femtontal titlar där konstnärer 
som till exempel Susann Brännström, 
Johan Svensson och Ebba Jordelius 
presenterar teckningar och målningar. 
Sammantaget är det ändå svårt att 
leva på säger Jacob och berättar att 
han även har ett kontorsjobb hos en 
bokdistributör för brödfödan. 
-Sedan hinner jag inte så mycket mer, 
hävdar Jacob. 
Det har hunnit bli kväll och 
Mediabyrån vandrar ut på gatorna i 
vår huvudstad.

Intervjun med Jacob Lind hittar ni på 
www.mediabyrandv.se

Mediabyrån reste till Stockholm i oktober. Där träffade vi 
konstnären Jacob Lind som var aktuell med utställning på 
Rönnells antikvariat.

i åttonde numret

Serier, fotboll 
och demokrati

1 Sambafotboll med Angereds IS
 Ledare: SEBASTIAN BERGSTRÖM

2 Ett samtal med JACOB LIND

3  Mediabyrån träffar NIKLAS HOLMGREN

4 ADDE LARSSON träffar TUSS LARSSON

5 Mediabyrån besöker KNUT AGNRED

6 MALENA MAGNUSSON ASSAD

7 DEMOKRATIDAGARNA 2018

8 Mediabyrån möter MAGNUS GRAMÈN“Alltings återställelse ”
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Att Niklas Holmgren blev sportkommentator är 
kanske inte så konstigt. Han var redan som barn 
en flitig radiolyssnare.
- På torsdagarna var det extra långa 
sportsändningar på den tiden. De hoppade 
mellan fotbolls- och hockeymatcherna och 
jag gick hemma och levde mig in i referaten 
och glömde bort tid och rum, berättar Niklas 
som under uppväxten själv var en hygglig 
fotbollsspelare.
- Jag gjorde några matcher på stryktipskupongen 

när jag spelade i gamla division 2. Men när jag 
var 23 år insåg jag att jag förmodligen aldrig 
skulle bli varken proffs eller allsvensk spelare.

Han sökte till college i USA och kom in på en 
skola i Washington DC där han studerade 
journalistik. Tillbaka i Sverige tipsade hans 
mamma om en annons hon sett i DN.
- Det var Radiosporten som sökte folk. Jag kom 
till anställningsintervjun tillsammans med 84 
andra sökande. Vi fick göra olika tester, bland 

annat skulle vi utifrån en artikel göra ett telegram  
som vi sedan fick läsa in.
Niklas tog sig genom gallringarna ända fram till 
slutuppgiften som var att göra ett inslag i skarpt 
läge.
- På uppdrag av Radio Värmland skickades jag 
till Stocksundshallen för att bevaka damcurling. 
Jag gjorde ett reportage, fick 125 kronor och 
sedan dess har det rullat på.

Niklas Holmgren har jobbat på Eurosport, 

Canal Plus och Viasat. Hans inlevelseförmåga 
har fått stort genomslag och genom åren har det 
bland mycket annat blivit Stanley Cup-slutspel, 
Champions League-finaler och den egna 
podcasten “Holmgren möter”. 
- Mitt jobb innebär studntals ett extremt högt 
tempo och det trivs jag med. Men sedan blir det 
små andningshål där schemat inte är lika späckat 
och det behöver man. Det är ju inte bara att dyka 
upp och kommentera matcher. Att förbereda sig, 
göra research och läsa på är faktiskt det som tar 

mest tid. Och jag vill vara förberedd. Det ger mig 
möjlighet att ta ut svängarna lite extra under 
sändning.
Ett bevis på sin popularitet fick Niklas när han 
2013 plötsligt inte erbjöds nytt kontrakt på 
Viasat. 
- Då hörde väldigt många tittare av sig till 
kanalen och ville att jag skulle komma tillbaka. 
Det var det som räddade mig. Ett halvår senare 
var jag tillbaka.
Trots att han gjort det mesta som går att göra 

som sportkommentator så finns det en dröm 
kvar att uppfylla.
- Jag vill göra en VM-final i fotboll. Det har jag 
aldrig gjort. Så jag fortsätter tills någon säger 
“jaja, ge honom en final då så vi får tyst på 
honom!”

Hör hela intervjun på www.mediabyrandv.se

I huvudet på en
SPORTKOMMENTATOR

Niklas Holmgren drömmer 
om en VM-final
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DET TOG NÅGRA ÅR innan Tuss Larsson 
förstod att hennes son Adde hade en 
funktionsvariation.
- Jag såg tidigt skillnader hos dig motoriskt 
och att talet var sent, men det var 
egentligen inget ovanligt, berättar Tuss som 
till slut på en 4-årskontroll fick bekräftat 
av personalen på barnavårdscentralen att 
något inte stod rätt till.
Vad exakt svårigheterna bestod i var svårare 
att sätta namn på.

I samband med Addes skolstart blev 
problembilden klarare.
- Särskola var inget alternativ för dig, det 
var alla överens om. Samtidigt var en vanlig 
skola, med 15-20 elever i klassen, egentligen 
inte heller realistiskt att tänka sig. 
Man kom överens om att trots allt ge den 
vanliga skolan en chans. Men redan efter 
några dagar ringde Addes skolfröken och 
bad om att få träffa Tuss.
- Jag blev inte alls förvånad, även om 

bilden din fröken gav var värre än vad jag 
någonsin kunnat föreställa mig. För du var 
ju helfrustrerad. Att sitta tyst i en skolbänk 
en hel dag fanns inte på kartan.
Räddningen blev att Tuss och Adde fick 
komma till Christoffer Gillberg, landets 
ledande expert på vad som vid den tiden 
kallades DAMP, som genomförde en rad 
tester och undersökningar
- Det var som om Gillberg satt och läste en 
dagbok som jag själv skrivit. Plötsligt blev

allt glasklart. Och så fick du en diagnos. 
Samtidigt var det lite tufft. Diagnosen 
slog ju fast att det fanns begränsningar i 
ditt liv och jag hade aldrig velat se några 
begränsningar. Men framför allt skönt 
eftersom jag fick de verktyg jag behövde för 
att stötta dig.
Även för Adde blev diagnosen ett lyft.
- Eftersom du fortfarande var liten fick jag 
försöka förklara för dig så att du förstod. Så 
jag sa att du hade ett litet sår i hjärnan. Ett 

sår som kommer att bli mindre och mindre 
och slutligen läka ihop, men att det alltid 
kommer finnas ett litet synligt ärr. Att vissa 
saker är svåra, att du har svårt att sitta still 
och att det blir irratation och konflikter 
beror på det såret. När du skulle somna 
den kvällen var du glad för att det fanns en 
förklaring som du kunde förstå.
Många år följde där det var svårt att hitta 
rätt skolformer för Adde, konflikterna 
avlöste varandra och stundtals var det 

svårt att navigera rätt genom livets olika 
utmaningar.
Idag är Tuss, förutom att vara Addes 
mamma, även hans förvaltare och deras 
relation präglas av värme och respekt. Och 
Tuss råd till föräldrar i samma situation?
- Älska dem bara, det är det viktigaste. 
Pusha och älska. Ingenting annat!

Intervjun med Tuss Larsson hittar ni här: 
www.mediabyrandv.se

Hemma hos
TUSS LARSSON

Adde på Mediabyrån intervjuar sin mamma 
om hur det är att vara förälder till ett barn 
med funktionsvariation.



Januari 2019 MediaB. magasin 5

EFTER BARA EN DAG som Chalmersstudent 
fick Knut Agnred frågan av studiekamraten 
Peter Rangmar om han ville vara med och 
sjunga i en kvartett.
- “Visst”, sa jag och hoppade med. Så 
bildades After Shave och studierna blev det 
inte mycket med. Vi sjöng, uppträdde och 
året efter var vi med i TV, berättar Knut.
Ett möte med Galenskaparnas Anders 
Eriksson gjorde sedan att After Shave och 
Galenskaparna inledde ett samarbete.
- 1982 gjorde vi revyn “Skruven är lös” på 
Stenhammarsalen, det blev vrålsuccé direkt 
med utsålda hus och sedan dess har det 
rullat på.
Det har blivit en uppsjö filmer och TV-
serier. Just nu spelar man föreställningen 
Macken på scen på Lorensbergsteatern 
för tredje året i rad. Mest nöjd är Knut 
med TV-serierna “Himla många program” 
och “Macken”, filmen “Monopol” och 
teaterföreställningen “Stinsen Brinner”.
- Stinsen brinner är den föreställning vi 

spelet flest gånger. 436 gånger. Sedan kunde 
vi den kan jag säga. I sömnen till och med.
Arbetsprocessen går för det mesta till 
så att Claes Eriksson har en idé, skriver 
ihop något och presenterar för övriga i 
ensemblen.
- Då säger vi “yes, vad bra!” eller så föreslår 
vi kanske någon ändring. Sedan finputsar 
man alltid materialet under repetitionerna. 

“Det blev vrålsuccé 
direkt med utsålda 
hus och sedan dess 
har det rullat på. ”
Knut har förstås även han bidragit med 
musik och skapandet av rollfigurer, ofta lite 
skruvade karaktärer.
- Det beror nog på att jag är lite sån själv. 
Eller var åtminstone, nu är jag ju äldre. Men 

jag är glad och yster av mig, lite högljudd, 
sjunger gärna och är mycket hela tiden.
Vad som händer efter “Macken” vet han 
inte just nu.
- Vi har i åratal lämnat in manus till en ny 
TV-serie men SVT är inte intresserade. Vi 
undrar vad vi gjort för fel eller om de alls 
kommer ihåg oss. Vi har hamnat utanför på 
nåt sätt. 
Kanske dags att ta tag i den där något 
överraskande drömrollen?
- Jag skulle kunna tänka mig att göra rollen 
som Peter Griffin om man bestämde sig för 
att göra en spelfilm av Family Guy, skrattar 
Knut som aldrig känt någon press på sig att 
leva upp till rollen som humorprofil.
- Vi är ett glatt gäng allihopa som trivs 
tillsammans och har kul ihop och det 
märks nog när vi uppträder. Vi är ett gäng 
goa gubbar helt enkelt.

Intervjun med Knut Agnred rattar ni in på:
www.mediabyrandv.se

Hemma hos
TUSS LARSSON

Mediabyrån träffar
KNUT AGNRED
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-Jag har en vision om vad jag vill berätta. 
Men jobbet måste göras på vägen. Det är  
lite som om att allt redan finns i ett mörkt 
rum och jag går runt med ficklampa och 
lyser upp och tar reda på saker under 
vägens gång, berättar Malena när hon 
beskriver sin arbetsprocess. 
Malena började med att teckna analogt 
men har nu gått över till att jobba digitalt. 
-Det blir mindre press då. Lättare att fixa 
fel, säger Malena. 

Vi pratar jobb och utbildningsvägar. 
Malena som är utbildad bildlärare går 
just nu på serieskolan i Malmö. 
-Jag har alltid skapat och runt 2013 blev 
det så att jag ville ta tag i det mera. Jag 
flyttade från Göteborg till Malmö. Men 
det tog tre år för mig att komma in på 
serieskolan där. Mest har jag dock jobbat 
i förskola vilket är ett kul jobb. men 
framförallt  tycker jag det är viktigt. Jag 
har stridit mycket  för barns mänskliga 
rättigheter, berättar Malena. 
Idag är det dock så pressat i förskolan så 
jag tycker det är svårt, menar Malena.

En sidokarriär som smyckesmakare 
finns också. Malena använder tekniker 
som virkning och krympplast för att 
tillverka sina föremål. Många gånger år 
figurer från hennes serier följa med in i 
smyckestillverkningen.  

Malena berättar att när det gäller 
drömmar och framtidsplaner är det att få 
boken publicerad som är det viktigaste. 

Hör hela intervjun med Malena Magnusson Assad 
på www.mediabyrandv.se

Just nu finns det Det frölundska vemodet som seriestrippar på Instagram. Några 
berättelser finns även samlade i kopierade häften som Malena själv har gett ut. 
-Det skall bli en självbiografisk serieroman till slut, berättar Malena, och avslöjar 
att det redan nu finns 187 sidor i berättelsen. 
-Fast jag har förstått att det kommer ta längre tid att bli klar än jag först räknade 
med, säger Malena, och estimerar att det dröjer två till tre år innan Det frölundska 
vemodet är klar i sin helhet. 

-Serien handlar om min uppväxt på 90-talet i Västra Frölunda i Göteborg. Det 
handlar om platserna där ute och att växa upp där. Men den handlar också om 
relationen till min pappa som gick bort när jag bara var ett år gammal.

Mediabyrån ramlade över och fastnade för Malena Magnusson 
Assads serie Det frölundska vemodet och kunde inte annat än att 
bjuda in henne på ett samtal. 

Det frölundska 
vemodet

Mediabyrån är en 
daglig verksamhet i 
Göteborg. Vi tillhör 

stadsdelsförvaltningen 
Centrum.
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Konferensen, som satte göteborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande i fokus, riktade sig till tjänstepersoner och förtroendevalda 
inom Göteborgs stad. 
Mediabyrån anlände tidigt på morgonen till konferenslokalen på Lindholmen där vi riggade upp vår utrustning. Konferensdeltagarna 
strömmade in och hälsades välkomna. Vi delade upp oss i två lag med varsin kamera och dokumenterade föreläsningarna från två olika 
sidor av lokalen. Det var föreläsningar som bland annat handlade om hur man i staden hade arbetat för att öka valdeltagandet, om hur 
Göteborgsförslaget, ett digitalt verktyg där medborgarna själva kan komma med förslag, kan utvecklas samt praktiska exempel från Danmark 
på vad som krävs för att lyckas med dialog och samskapande med stadens medborgare. Vi gjorde i pauserna också en rad intervjuer med 
deltagare på konferensen. 
Tillbaka på kontoret efter en lång arbetsdag väntade klippning av det digra materialet vi samlat ihop på våra minneskort. Vi hade också 
fått   tillgång till alla powerpointpresentationer och kunde redigera in dom på rätt ställe i filmerna. Det blev en del timmars slit framför 
skärmarna på vårt kontor innan vi blev nöjda och lämnade ifrån oss materialet. Filmerna används nu internt i Göteborgs stad.  

Mediabyrån daglig verksamhet fick en förfrågan från Konsument- och medborgarservice i Göteborg om vi kunde 
dokumentera Demokratidagarna 2018. Vi kände oss ärade av förfrågan och hade ett redaktionsmöte om hur vi 
skulle kunna lösa uppgiften och kom fram till att vi absolut skulle tacka ja till detta uppdrag.

Mediabyrån dokumenterar 
Demokratidagarna 2018

Mediabyrån är en 
daglig verksamhet i 
Göteborg. Vi tillhör 

stadsdelsförvaltningen 
Centrum.
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Som 20-åring kom Magnus in på Valands konsthögskola i Göteborg.
 -Drömmen om livet som jag hade började då. Och på något sätt har jag kunnat försörja 
mig på konsten sedan dess, men det är sannerligen inte lätt, berättar Magnus.
Magnus började som målare men har senare gått över till att arbeta med även andra 
tekniker som skulptur, poesi och jazzmusik. 
-Det konstnärliga språket går att översätta. Jag skulle inte känna mig främmande för att 
skriva en pjäs eller göra en film, hävdar Magnus. 
-Just nu koncentrerar jag mig på tecknande, säger Magnus och visar oss en mängd av sina 
alster. Många teckningar är gjorda under resor på bussar, spårvagnar och tåg runt om i 
regionen. 

Hör intervjun med Magnus Gramén på www.mediabyrandv.se   

Mediabyrån är en daglig verksamhet som fungerar som en reklambyrå och medieproducent för och av 
personer med funktionsvariationer. Vi gör reklamfilm på uppdrag av föreningar och organisationer. 
Vi producerar också nättidning, podcast och webb-TV. 

Mediabyrån riktar sig till dig som är kreativ och tycker om att arbeta med text, bild, TV och radio. Vi 
är en daglig verksamhet inom Göteborgs Stad.

Mediabyrån ligger på Svangatan 4A, nära Redbergsplatsen. Närmaste hållplats är Ejdergatan, dit du 
tar dig med spårvagn 6 eller 8.

(forts Sambafotboll från sid 1)

Uppslutningen blev större än man vågat 
hoppas på. Hela 90 tjejer deltog, varav fler 
än hälften gick vidare till den reguljära 
sambafotbollsverksamheten ute i Angereds 
stadsdelar.
– Fantastisk lyckat. Jag är verkligen glad, 
summerar Erik Johansson satsningen i 
samband med ett träningspass i Rannebergen. 
Hans fortsatta roll blir nu att ytterligare 
stärka nivån på projektets unga ledare. En av 
dessa ledare heter Laura Kostic.
– Det känns jättebra, berättar Laura. Man 
skapar band med barnen, lär känna dem, 
fungerar som förebild samtidigt som man lär 
dem det man kan om fotboll. Det känns som 
att vi gjort något riktigt bra här i Angered!

Du hittar filmen om Angered IS och sambafotboll 
på adress www.mediabyrandv.se

Om du har en funktionsvariation som gör det 
svårt att få ett arbete kan du få daglig verksamhet. 
Arbetsuppgifterna är så lika ett arbete som möjligt 
och anpassade efter dina behov och intressen. 

Du ansöker om daglig verksamhet på 
socialkontoret i den stadsdel du bor.

Mediabyrån träffade Magnus Gramén i hans ateljé där han visade 
sin konst och berättade om konstnärsskapets villkor.

Jazz och spårvagnar 
med Magnus Gramén

Mediabyrån är en 
daglig verksamhet i 
Göteborg. Vi tillhör 

stadsdelsförvaltningen 
Centrum.


