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Kajsa Enegård, född 1951
Docent vid kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan
vid Göteborgs universitet. Innehar sedan 1992 en forskartjänst
i Tidsgeografi vid Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forsknings
rådet (HSFR). Hon har deltagit i flera forskningsprojekt kring
förbättrings- och förändringsarbete i olika arbetsmiljöer och
utvecklat arbetsmetoder för förändringsarbete. Hon har produce
rat ett stort antal skrifter på området. Boken »Att byta vanmakt
mot egenmakt« är ett resultat aven systematisk metodutveck
ling som inleddes 1989 och som sedan dess prövats i många
olika sammanhang. Tillsammans med kolleger i en mångveten
skaplig grupp av forskare fick hon Nordiska Ergonomisällskapets
pris 1993 för utvecklingen av produktionskonceptet Reflektiv
Produktion och för dess tillämpning vid projekteringen av
Volvos Uddevallafabrik. 1994 var hon gästforskare i Japan. Hon
har medverkat i flera radio- och TV-program kring teman om
arbetslivets omvandling och hållit ett flertal mycket uppskattade
föreläsningar både i Sverige, i flera andra europeiska länder och
i Japan om arbetslivets förnyelse, förändringsprocesser, män
niskan i arbetsmiljön och om kompetensutveckling.

Kerstl Norden, född 1957
Doktorand vid kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan
vid Göteborgs universitet. Sedan 1989 har hon arbetat med
utvecklingen av den tidsgeografiska metoden tillsammans med
Kajsa Ellegård. Hon driver en egen massörpraktik på deltid
och har där använt det tidsgeografiska synsättet i hälsoarbetet.
Kersti har föreläst om det tidsgeografiska synsättet inom re
habilitering på konferenser och mässor i Sverige och Österrike.
För närvarande tillämpar hon metoden i en ny rehabiliterings
modell för vuxna synskadade vid Syncentralen, Sahlgrenska
universitetssjukhuset i Göteborg.



Johansson & Skyttmo Förlag ger ut böcker, skrifter och texter
i digital form med teorier och praktiska lösningar för dig som
arbetar med människors utveckling.
Förlaget producerar också böcker och texter i digital form på
uppdrag av, eller i samarbete med, myndigheter, organisationer
och företag.

Böcker om funktionshinder och handikapp:
Godmanskap och finailIrskap för personer som omfattas av
LSS/H. Penton och B-M. Skog
All vara arbetsledare I gruppbOllad för personer med utvecklings
störning/C. Gustafsson, H. Hallerfors och T. Mollberg
Har Jag chans pi dig? Rörelsehindrade ungdomars tankar om
sex och samlevnadIR. Höglin och U. Lemberg
Sexualitet och Integritet. Om anpassad sex- och samlevnads
kunskap för personer med utvecklingsstöminglL. Löfgren
Mårtenson
Perspektiv pi funktionshinder och handikapp/M. TIdeman (red)
Vlgen till arbete. Nytt perspektiv pi rehablllterlngrr. Hernes,
K. Stiles, GBollingmo (red)
Bli vin med orden. Liten hJllpreda fnn A till II om Ils- och
skrlvsvirllheter/B. Persson och M. Ödman
lven en vlxen kan ha svirt att lisa och skriva. En skrift om
dyslexi/M. Ödman

Böcker om skolans inre arbete:
Kvalitet vad Ir det? Inspirationstilla fir Imlltellutveckllnl
IskolanlU. Kocken, M. Lindholm-Larsson
Elevvird en pedaloglsk frigaN. D-Wester

övrigt:
Bittre fiirlldrastap. Nyckeln 1111 ett Icke vildllmblllelM. Graft
Psykololln Idr2000-lIlet (prel lltel)/M. Graff Utkommer dec-97
KrIminalitet 10m 11vatI1/G. Bergström
Kvinnors brev. Erfarenheter frin en ridllvnlnpspalt/ M. Nordena1

För prisuppgifter och beställning, kontakta Johansson & Skyttmo
Förlag, telefon 08-654 26 33. Fax 08-654 26 36.
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Många människor lever i dag under stort tryck och känner
sig pressade av det komplexa samhället och dess ständiga
och allt snabbare förändring. För den enskilde kan dessa
förändringar leda till olika typer av diffusa stressymptom
som är svåra att diagnosticera och bota med traditionella
medel och metoder. Symptomen är till exempel huvudvärk,
ryggsmärtor eller domningar och smärtor i leder och muskler.
I boken presenteras en metod avsedd att användas i rehabilite
ringen av människor med sådana diffusa stressymptom.

Genom att skriva dagbok själv, och sedan rita upp en bild
som beskriver allt man gör under några dagar, kan man tydligt
se hur ens vardag är strukturerad och uppbyggd. Vanor,
rutiner och sådant som man bara gör utan att tänka på det
framträder tydligt. Med metodens hjälp kan man bli varse sitt
eget vane- och livsmönster och har därmed större förutsätt
ningar att ta kontrollen över sitt eget liv - man kan resa sig ur
upplevd vanmakt och ta egen makt över sitt vardagsliv.

Metoden kan användas av människor själva, enskilt
eller i grupp. I mer behandlingsorienterade sammanhang kan
metoden användas för att skapa och följa individuella föränd
ringsproceser där en professionell terapeut bistår under
processens gång. Metoden kan också användas i rent utvär
derande syfte, till exempel för att se om rehabiliteringsåt
gärder får de åsyftade effekterna såväl på kort som lång sikt.

Boken är avsedd för studerande och yrkesverksamma
inom rehabiliteringsområdet.
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