
Personliga	  assistenter	  nominerade	  till	  prestigefyllt	  innovationspris	  

Assistansboken	  Sverige	  AB	  som	  grundades	  2011	  av	  två	  personliga	  assistenter	  har	  nominerats	  
till	  Guldstänks	  pris	  för	  årets	  bästa	  innovation.	  	  

Idén	  till	  kommunikationsverktyget	  Assistansboken	  presenterades	  av	  Emanuel	  Nyberg	  och	  Joakim	  
Österlund	  för	  första	  gången	  för	  ett	  antal	  affärscoacher	  och	  rådgivare	  från	  Create	  Business	  
Incubator	  Mälardalen	  AB	  sensommaren	  2011.	  De	  hade	  själva	  arbetat	  som	  personliga	  
assistenter	  sedan	  2008	  och	  kände	  en	  frustration	  över	  att	  så	  mycket	  föll	  mellan	  stolarna,	  att	  det	  
behövdes	  en	  bättre	  lösning	  än	  de	  dammiga	  pärmar	  som	  oftast	  används	  idag.	  Med	  finansiering	  
från	  Almi	  och	  Länsstyrelsen	  fick	  assistenterna	  möjlighet	  att	  anlita	  konsultbolag	  för	  
programmeringen	  av	  kommunikationsverktyget	  som	  idag	  har	  ett	  hundratal	  användare.	  
Assistansboken	  Sverige	  AB	  har	  nu	  blivit	  nominerade	  till	  Guldstänks	  pris	  för	  årets	  innovation	  
2012.	  Guldstänk	  är	  en	  årlig	  gala	  i	  Västerås	  där	  representanter	  från	  både	  näringsliv	  och	  offentlig	  
sektor	  samlas	  för	  att	  prisa	  ”goda	  förebilder	  och	  ambassadörer	  för	  företagande”.	  

För	  Joakim	  Österlund,	  VD	  och	  en	  av	  grundarna	  av	  Assistansboken	  Sverige	  AB,	  kom	  
nomineringen	  som	  en	  glad	  överraskning:	  

–	  Vi	  är	  mycket	  glada	  och	  stolta	  över	  att	  bli	  nominerade	  till	  ett	  så	  fint	  pris.	  Vi	  har	  lagt	  ner	  så	  
mycket	  tid	  på	  detta	  och	  verkligen	  försökt	  skapa	  en	  IT-‐lösning	  som	  såväl	  assistansanvändare,	  
anhöriga,	  assistenter	  samt	  assistansanordnare	  verkligen	  ska	  vilja	  använda.	  Inte	  för	  att	  de	  måste,	  
utan	  för	  att	  själva	  vill	  och	  ser	  nyttan	  med	  det.	  IT	  behöver	  inte	  vara	  tråkigt	  och	  kan	  faktiskt	  vara	  
tillgängligt	  för	  alla	  och	  inte	  bara	  för	  kontorsfolket.	  Jag	  vet	  inte	  hur	  många	  timmar	  vi	  har	  suttit	  
ner	  med	  både	  assistansanvändare,	  anhöriga	  och	  assistenter	  och	  diskuterat	  vad	  man	  skulle	  vilja	  
se	  i	  ett	  system	  av	  detta	  slag.	  Att	  vårt	  arbete	  skulle	  resultera	  i	  nomineringar	  av	  detta	  slag	  hade	  vi	  
aldrig	  kunnat	  drömma	  om.	  	  

Erik	  Hennerdal,	  VD	  för	  Create	  Business	  Incubator	  Mälardalen	  AB,	  har	  följt	  utvecklingen	  av	  
Assistansboken	  på	  nära	  håll	  nästan	  från	  start	  och	  tycker	  det	  är	  kul	  att	  även	  innovationer	  av	  detta	  
slag	  uppmärksammas:	  	  

–	  Jag	  är	  både	  glad	  och	  stolt	  över	  Joakim	  och	  Emanuel.	  De	  har	  på	  ett	  imponerande	  sätt,	  nästan	  
enligt	  skolboken,	  drivit	  fram	  Assistansboken	  med	  mod,	  riskvillighet,	  hjärta	  och	  en	  otrolig	  fart.	  
När	  jag	  presenterar	  Assistansboken	  brukar	  jag	  förenklat	  säga	  att	  de	  skapat	  ett	  Facebook	  för	  
vården:	  en	  spännande	  kombination	  av	  en	  gammal	  produkt	  och	  en	  helt	  ny	  marknad.	  Idén	  är	  
sprungen	  ur	  att	  vilja	  skapa	  en	  bättre	  vård	  för	  deras	  brukare	  med	  högre	  kvalité,	  enklare	  
kommunikation	  och	  mer	  tid	  över	  till	  att	  mötas.	  Att	  ta	  ett	  problem	  i	  deras	  vardagliga	  arbetsliv	  och	  
få	  fram	  en	  kommersiellt	  gångbar	  produkt	  på	  bara	  ett	  år	  är	  enastående	  gjort.	  Vi	  kommer	  med	  
spänning	  följa	  utvecklingen	  och	  framtiden	  för	  Assistansboken!	  

Så	  fungerar	  Assistansboken	  

Assistansboken	  bygger	  på	  att	  den	  assistansberättigade	  i	  ett	  kommunikationsverktyg	  över	  
internet	  skall	  kunna	  projektleda	  sin	  personliga	  assistans.	  Den	  assistansberättigade	  bjuder	  in	  
medlemmar	  till	  sin	  personliga	  assistansbok	  och	  bestämmer	  även	  vilka	  behörigheter	  dessa	  skall	  
ha	  tillgång	  till.	  Idag	  har	  kommunikationsverktyget	  även	  byggt	  in	  moduler	  för	  bland	  annat	  
schemaläggning	  som	  stödjer	  elektronisk	  signering	  till	  Försäkringskassan.	  	  


