
Cecilia Caap har en
CP-skada och en
utvecklingsstörning.
Men hon vill göra som
vilken 27-åring som
helst, gå på gym och ta
en öl. 
Det är Cecilias ledsaga-
re och kusin, Jenny
Klasson Westerberg,
som hjälper henne ut i
samhället.
Pulsen pumpar i takt med
musiken. Salt svett svider i
ögonen. En instruktör spring-
er runt och peppar deltagarna
som ligger på golvet och gör
konster med stora bollar.
Som sälar. Eller ja, nästan.
Att balansera på pilatesbollar
gör visst underverk för mage

och rygg. På en röd matta i
ena hörnet av salen ligger 27-
åriga Cecilia Caap, eller
Cissi som hon kallas, och
kämpar med en stor, vit boll. 

– Titta på mig, titta på mig,
hojtar hon och lyfter upp bol-
len med fötterna.

Hennes kusin Jenny
Klasson Westerberg, 28 år,
hjälper till. Att träna är ett av
Cissis stora intressen. Men
vore det inte för Jenny hade
det varit svårt för henne att
delta på passen.

Ledsagaren
Cissis CP-skada gör att hon
har koordinationsproblem.

– Hon har lite svajig gång
och otydligt tal, förklarar
Cissis mamma Lisbeth Caap.

En CP-skada medför inte
automatiskt en utvecklings-

störning. Men i Cissis fall
har hon även en mental retar-
dation, vilket bland annat
innebär att hon varken kan
läsa, skriva eller bo på egen
hand.

Jennys uppgift är att ledsa-
ga Cissi ute i samhället. Hon
är anställd via kommunens
ledsagarservice och LSS-
lagen, Lagen om stöd och
service för vissa funktions-
hindrade. Hon började som
ledsagare för Cissi när hon
gick på gymnasiet.

– Det kändes naturligt,
säger Jenny. Som kusin har
jag ju alltid varit inblandad i
Cissis liv.

Cissi är enda barnet men
Jenny har alltid varit som en
syster för henne. Under stör-
re delen av barndomen bodde
deras familjer grannar i

Kinna, tills Cissi flyttade till
Fritsla. Jenny bor idag i
Rydal med sin man Thomas
Klasson. Utöver ledsagarrol-
len jobbar Jenny som dagis-
fröken på Snickaregården i
Kinna.

Cissi och tuffa Päivi
Trots att Jenny arbetar som
Cissis ledsagare så träffar
hon även sin kusin utanför
jobbet. Ibland sitter de bara
och umgås hemma hos Cissi. 

Idag har Cissi bjudit hem
oss till sig och Päivi. Päivi är
en välanvänd docka, nött av
kärlek.

– Blir man godkänd av
Päivi är det ett gott tecken.
Päivi är nämligen väldigt
restriktiv med vem Cissi får
träffa, förklarar Jenny i bilen
på väg till Cissis lägenhet på

gruppboendet Örby Hus.
Cissi bor på markplan och

det finns en liten veranda att
sitta på. Men idag håller sig
Cissi inomhus. Det regnar på
det blågrå huset med vita
knutar.

Jenny öppnar dörren till
Örby Hus och vi kliver in. I
tamburen möts vi av Cissi
och Päivi. Päivi hänger
slappt på Cissis arm. De är
varandras motsatser, Cissi
med sitt långa, bruna hår och
Päivi med en blond rufsigt
kalufs, iklädd grå heldräkt.

Cissi har bott på Örby Hus
i fyra år nu, ända sedan hon
flyttade hemifrån Fritsla.
Men mamma Lisbeth och
pappa Mikael Caap kommer
ofta och hälsar på.

Engagemang
Cissi och Päivi leder oss
förbi allrummet och köket
och in till deras lägenhet.
Gula tapeter täcker väggarna.
Det ser ombonat ut med alla
krukväxter och dockor. I ett
hörn kvittrar fåglarna Knut
och Yngve som Cissi har fått
av sin farmor. Hon sätter sig
i den bruna skinnsoffan med
Päivi i knäet. De tittar på en
film om Grunden Bois, ett
fotbollslag för funktions-
hindrade.

Jenny plockar fram Cissis
kalender och ger den till
henne. Cissi bläddrar bland
de mångfärgade sidorna. I
fredags var hon på gympa
och därefter shoppade hon en

jacka. Dagen därpå vann hon
en musiktävling. Schemat för
jobbet på ILAB, Industrilag-
ret i Kinna, finns med.

– Vi ska dricka öl på lör-
dag, säger Cissi och pekar på
en rosa kalendersida.

Det är FUB, Förbundet för
utvecklingsstörda barn, ung-
domar och vuxna, som står
för ölkvällen ute på pub i
Kinna. FUB ordnar med allt
ifrån studiecirklar och mat-
lagningskurser till fotboll,
dans och teater. Cissi är med
i deras kör, Tutti-Frutti-
kören. Hon plockar fram en
banangul skjorta med ett en
gång färgglatt Tutti-frutti-
tryck på. Just nu är favoritlå-
ten Living Next Door to

Alice.
Cissis mamma Lisbeth är

en av de ordinarie ledamöter-
na i FUB.

– Det är dåligt med pengar
och kommunen bidrar inte
med något, säger Lisbeth.
Utöver FUB är det upp till
föräldrargrupperna att se till
barnens intressen. Och för-
äldrarna engagerar sig hårt.

Humor kräver tanke
Även om FUB och persona-
len på Örby Hus anordnar
aktiviteter för funktionshind-
rade anser Jenny att det är
bra för Cissi att umgås med
någon som kommer utifrån.
Det är kommunens omsorgs-
utredare som utreder behovet

av ledsagare.
– De har väl tyckt att i

Cissis fall borde det räcka
med personalen på boendet,
säger Jenny. Men då går
Cissi miste om min förmåga
att ledsaga henne ut i samhäl-
let, utanför institutioner och
handikappsgrupper.

När personalen, eller piso-
nalen som Cissi säger, kom-
mer på tal utbrister hon:

– Jag gillar inte pisonalen.
Gå och lägg dig!

Jenny förklarar att Cissi
tycker om att busa med sin
älskade personal. 

– De bor vägg i vägg med
Cissi och hon kan få för sig
att bônka i väggen när de för-
söker sova. 

– Det är inte så konstigt att
de säger till dig att gå och
lägga dig då, säger Jenny till
Cissi med ett skratt. 

Men Cissi räds inte för att
ge tillbaks utan kan svara
”Ja, gå och lägg dig, jag vill
ändå inte ha dig!”

Cissi har ett gott sinne för
humor och Jenny är full av
anekdoter.

– Det visar på hur mycket
hon faktiskt hänger med,
säger Jenny. Humor kräver
ändå långa tankegångar.

Att våga testa 
Enligt mamma Lisbet har
Cissi stark integritet.

– Hon skyddar sig själv och
vill gärna tänka igenom saker
och ting innan hon bestäm-
mer sig.

När Cissi tycker att det blir
för många frågor avbryter
hon bestämt.

– Nu orkar jag inte mer, jag
får migrän. Du får stävja dig,

säger hon till Jenny. Jag vill
ha en ny ledsagare. Jag vill
ha Päivi.

Cissi lyfter demonstrativt
upp Päivi. Dockans medfar-
na arm åker plötsligt av. Då
är det dags för Päivi att sova.
Hon bär in henne till den blå
sovalkoven och stänger var-
samt skjutdörrarna.

– Päivi har ont i armen, för-
klarar hon.

Hemma hos Cissi har det
mesta av kommunikationen
skötts genom Päivi idag.

– Jag tror Cissi känner på
sig att Päivi har gjort sitt och
är på väg att ryka snart, vis-
kar Jenny. Det är därför hon
är så fäst vid henne. 

Men det händer att Cissi
klarar sig bra utan både Päivi
och Jenny. Jenny berättar att
hon vid ett tillfälle kom för
sent till gymmet och fann att
Cissi redan väntade på henne
där. Personalen på Örby Hus
hade enligt överenskommel-
sen lämnat av henne i tron att
Jenny väntade därinne. Så
Cissi blev ensam ett tag.

– Men när jag kom var hon
nöjd, berättar Jenny. Det var
inga problem, Cissi trivs ju
så bra på gymmet. Man
måste våga testa gränserna.
Jag har lärt mig av mitt arbe-
te med barn att man aldrig
ska säga aldrig. Jag kan ju
inte bestämma vad någon
annan klarar av. Det har Cissi
visat mig.

Cissi – gränsöverskridaren
Det är Jenny Klasson Westerbergs uppgift att ledsaga sin kusin Cecilia Caap ut i samhället. Foto: Carolina Bergkvist

Träning är en av Cissi Caaps passioner, och hon svettas gärna ikapp med Jenny Klasson
Westerberg. Foto: Emeli Emanuelson

Cissi Caaps ”högra hand”, dockan Päivi, är väldigt restriktiv med vem Cissi får träffa. Foto: Emeli Emanuelson
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