
Hon vill bryta  
utanförskapet

Ann-Christine Hult, 
verksamhetsledare på 
Forum Skill i Göteborg 

som jobbar med 
mänskliga rättigheter
& arbetsintegration.
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Med fem ideella föreningar som riktar sig till funktionsnedsat-
ta, unga kvinnor och transpersoner sitter Ann-Christine Hult i 

spetsen som grundare och verksamhetsledare. Med ett stort driv 
och att aldrig se stängda dörrar som ett hinder, har hon med sin 
verksamhet  vunnit pris som både EU’s bästa sociala företag och 

fått utmärkelsen ”årets guldkorn” av Arvsfonden.

Linnégatan 5, strax ovanför 
spårvagnsmetropolen Järntorget i Göteborg 
hittar man Forum Skills. Två trappor upp i 
sekelskiftsbyggnaden ligger kontoret och 

modern till fem ideella föreningar som drivs av Ann-
Christine Hult i täten.

Ständigt alert och hela tiden på gång. Varm och 
trevlig men samtidigt rapp och bestämd är intrycket 
hon ger. På frågan om sin ålder svarar hon som en 
självklarhet ”58, och det är definitivt min ålder. Jag 
har absolut ingen åldersnoja och det blir bara bättre 
och bättre.” 

Ann-Christine ”An-Cii” Hult startade Forum 
Skills 2009 tillsammans med sina tidigare kollegor 
Mia Bobzow och Bea Alger. Efter att ha tagit ett 
riskfyllt beslut och tillsammans sagt upp sig från 
sin arbetsplats kom An-Cii med idén att starta upp 

Forum Skills. Känslan att kunna arbeta på sitt eget 
vis var den största motivationsfaktorn till att stå på 
egna ben. Idag, sex år senare, har de 32 fastanställda 
och många fler i arbetsträning.
– Mitt jobb är så himla lustfyllt!! Man är i ett 
ständigt lärande. Det gäller att inte stagnera och hela 
tiden erövra nya kunskaper.

Ann-Christine är uppvuxen i Jönköping och 
flyttade till Göteborg som 20 åring när stan kändes 
för liten. Hon började sin karriär på Långvården, 
ett sjukhus för kroniskt sjuka. Varje vecka fick 
patienterna besök av en minnestränare som blev 
inkörsporten för An-Cii. Genom henne kom An-Cii i 
kontakt med ett studieförbund där hon fick jobb som 
pedagog för intellektuellt funktionsnedsatta. Utöver 
det så har hon under projekt arbetat i både Bolivia 
och Chile. Senast var för två år sedan. Där har hon 

arbetat med biståndsprojekt tillsammans med en 
liten grupp från andra sociala föreningar.
– Ingen får stöd där! Får en familj ett barn med en 
funktionsnedsättning så går hela familjens ekonomi 
i botten.

An-Ciis politikintresse har lett henne djupare in i 
ländernas frågor kring funktionsnedsatta. Nu vill hon 
lyfta flertalet frågor om sexualitet. 
– Det finns ingen 
sexualkunskap! Vad som 
är rätt och fel, och bara 
vart man kan vända sig. 
Funktionsnedsatta är i en stor 
riskzon för att bli utnyttjade.

Redan nästa vecka får 
hon besök från Bolivia 
där hon ska berätta 
om sina verksamheter 

och presentera sina tankar om ett 
projekt utomlands. 
– Just nu hänger det på tid men jag 
vill jättegärna starta upp ett projekt 
där! Förhoppningen är att kunna ha ett gäng på plats 
som jobbar direkt med människorna.

An-Ciis entusiasm går inte att ta miste om. Det 
lyser av extas i ögonen när hon berättar om sina 
projekt. Samtidigt ger hon känslan av att hon under 
tiden funderar på eventuella nya idéer när hon 
i mellan åt släpper ögonkontakten och spejar ut 
genom fönstret.

– Inga av våra projekt har varit direkt planerade. 
Vi har snarare upptäckt hål eller brister och efter 
det startat upp projekt för att försöka fånga upp 
personerna som behöver oss. 

Fördom och Stolthet var det första projektet 
som startades med Forum Skills som 
resursorganisation. Projektet motiverar diskussioner 
om normer relaterade till kärlek och sexualitet. 
Utbildningsmaterialet är utvecklat tillsammans med 

personer med intellektuella 
funktionshinder. 
   Året efter kom Mamas 
Retro som finansierades som 
ett Arvsfondsprojekt. An-Cii 
och Bea ville starta ett företag 
där alla var behövda. Efter att 
ha sett många företag där det 
inte gör någon skillnad om de 
funktionsnedsatta är på plats ville 
vi att de skulle komma till jobbet 
och kunna göra skillnad. ”Man 
måste vara behövd”.
– Vi har en regel och det är att vi 

inte pratar om vår ohälsa. Vi måste komma i från att 
prata om hur dåligt vi mår och lära känna oss själva 
som inte sjuk. Det är redan så många handläggare 
de pratar med och är man inte tillräckligt sjuk så får 
man inte heller rätt till hjälp. Det är lätt att fastna i 
sin sjukdom.

”Fördom & Stolthet” och ”Så funkar sex”.  En del av materialet som föreningen tagit fram.

SÖNDAGSBILAGAN    SID 4 -     IDEELLT FÖRETAGANDE

” Funktions-
nedsatta 
är en stor 
riskzon 

för att bli 
utnyttjade

”Vi måste dela med 
oss av stjärnglansen!”
Tavlorna är gjorda av 
deltagare i projektet 

Norma.
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En vanlig vecka för An-Cii utgår 
mestadels från kontoret. Hon jobbar 
med nätverkade, sitter i styrelsen till 
regionorganisationen för arbetsintegration 

i sociala företag och företräder andra sociala 
företag.
– Alla kan vinna på att vi 
växer tillsammans! Vård 
och hälsa ska inte vara 
vinstdrivande. Vinst ska 
återinvesteras i arbetet.

 Förutom det, har hon 
stenkoll på intressepolitiska 
frågor och är också 
personen som sitter i tusen 
samtal för att få projekten 
att leva vidare. Projektet 
Norma som funnits i tre år 
riskerade att upphöra efter 
att projekttiden skulle ta 
slut i december. Men i dag 
kom beskedet att projektet 
får bli en förening och 
med det få pengar till att fortsätta 
verksamheten.

Det gäller att tänka 
– När alla dörrar är stängda så är det 

fortfarande inte kört. Det gäller bara att hitta en ny 
strategi! När man väl har kommit in och blivit en 
aktör är det lättare. Svårast är det att komma in.
Norma är en kreativ verkstad för unga kvinnor 
och transpersoner. Tanken är att fylla upp glappet 
mellan skola, vård och myndigheter och vara en 
positiv plattform för människor, bakom deras 

diagnoser där de får uttrycka sin kreativa 
sida.  ”Alla människors kunskap kan öka 

om man använder rätt strategier.  Inget 
är omöjligt, går det inte har man 

förmodligen fel tillvägagångssätt.” 
   Även om hon har många projekt 
rullande så är det möten med 
människor som ger energin att 
fortsätta. Uppstår det problem 
så måste man alltid komma med 
lösningar. 
– Det kan finnas ett problem 
men fem olika lösningar på det! 
Med den inställningen blir det 
aldrig negativt. Det som också 
är skönt är att vi har ett tredelat 

ledarskap. Man får stöd av varandra 
och man blir modigare. Nu hänger det inte 
bara på mig, utan jag har både Mia och Bea 
som bollplank och stöttepelare.  

 När alla 
dörrar är 

stängda så 
är det 

fortfarande 
inte kört! 

”

Mamas Retro, butiken där ca 20 personer arbetstränar eller har sin dagliga verksamhet 
varje vecka.

I dag jobbar An-Cii 75% och har därmed alltid 
långhelg. Förutom att hon är en bokmal när det 
kommer till deckare spenderar hon varje helg på 
golfbanan. Gunilla Holm, vännina till An-Cii sedan 
25 år tillbaka, brukar ofta hänga i hop.
– Hon är jättebra på golfbanan! Vid missar kan 
hon använda ett eller annat väl valt ord, precis som 
jag. Men hon är absolut ingen person med dåligt 
golfhumör.  Hon är målmedveten och vill hela tiden 
utvecklas o bli bättre. Hon är en driftig person, van 
att leda andra men kan också lyssna och ändra sig.
Förutom golfen har hon tidigare ägt två 

islandshästar.
”Den lyckligaste stunden i mitt liv var att köpa 
häst. Förutom barn.” säger hon och skrattar. Just 
nu har hon inte utrymme för att ha häst, men att det 
kommer bli en ny häst senare livet tvivlar hon inte 
på. Och med Ann-Ciis beslutsamhet är det nog ingen 
annan som heller tvivlar på det.
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Om Ann-Christine ”Ancii” Hult
Titel: Verksamhetsledare på Forum Skills
Ålder: 58år
Familj: Man Birger, 60, konsertarrangör, och sonen 
John, 28, IT
Husdjur: Hunden ”Bosko”, av rasen Schapendoes.
Uppvuxen: I Jönköping. Flyttade som 20 åring till 
Göteborg.
Bor i dag i ett parhus i Tollered utanför Göteborg.
Fritidsintressen: Golf. Tidigare haft islandshästar.
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