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Pernilla Sporre kombinerar jobb inom primärvården med  
att driva eget företag en dag i veckan. Och stormtrivs med det.
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Pernilla vill göra gott
Fyra dagar i veckan arbetar Pernilla 
 Sporre på primärvårdsrehab i Växjö, men 
en dag i veckan är vikt åt att driva eget 
 företag med inriktning på basal kropps
kännedom (BK) i aktivitet.

Vad gör du som anställd?
– Mitt huvudfokus är rehabilitering och 
återgång i arbete. Vi jobbar brett, i team, 

för att stötta människor att komma tillbaka 
till jobbet och förhindra långa sjukskriv
ningar. De senaste tio åren har uppdraget 
breddats och jag har numera även för
skrivningsrätt för kognitiva hjälpmedel. 
Tidigare har jag arbetat med smärtrehab  
i specialistvården. I mitt nuvarande jobb 
möter jag många människor med smärta, 
stress och lättare psykisk ohälsa.

Och vad gör du som företagare?
– Huvudsakligen ger jag utbildningar i BK 
i aktivitet. Det kan vara för arbetsterapeu
ter eller blandande grupper med arbets 
och fysioterapeuter, men även kortare 
 kurser för privatpersoner.

Varför BK i aktivitet?
– Det är en lång historia. Det började när 
jag arbetade på Smärtrehab. Vi arbetstera
peuter lärde oss mer om basal kroppskän
nedom tillsammans med fysioterapeuter
na. En dag lämnade vi gymnastiksalen, 
som är fysioterapeuternas hemmamark, 
och flyttade till arbetsterapilokalen. Det 
var en ahaupplevelse. Vi insåg hur svårt 
det var att omsätta övandets erfarenheter 
till vardagen. Vi arbetsterapeuter började 
 utveckla BK i aktivitet, och när jag bytte 
jobb till primärvården kunde jag fortsätta 
med det. Jag kände att det här är viktigt 
och ville föra ut det till fler och samtidigt 
fördjupa min egen kunskap, så 2013 starta
de jag företag. Min vision är att det ska bli 
en metod som gör skillnad för arbetstera
peuter och alla människor som kommer i 
kontakt med arbetsterapi. BKprinciperna 
stärker arbetsterapeuters möjlighet att se 
människors rörelsekvaliteter och beteen
demönster, integrera rörelsen i aktiviteten 
och på så sätt främja ett optimalt aktivi
tetsutförande.

Roligast med att vara egenföretagare?
– Roligast är att komma ut och träffa andra 
arbetsterapeuter från olika håll i landet 
och få ta del av den samlade kunskapen 
hos kollegorna – och att få utvecklas till
sammans.

Vad är mest utmanande?
– Allt runt omkring själva jobbet, som 
marknadsföring och bokföring. Det är nöd
vändigt och ibland kul, men inte min styrka.

Har du några tips till arbetsterapeuter 
som överväger att starta eget?
– Fundera på varför du vill bli företagare 
och hitta dina inre drivkrafter. För mig har 
det varit viktigt att inte behöva leva på 
 företagandet och slippa stressen att ha det 
som försörjning. Rent praktiskt har jag stor 
nytta av ett nätverk med femsex kvinnor 
med olika professioner som också är före
tagare här i Växjö.

katja alexanderson

MITT JOBB

Pernilla Sporre
Gör: Arbetsterapeut  
i primärvårdsrehab. 
Egenföretagare med 
 inriktning mot basal 
kroppskännedom  
i aktivitet.
Brinner för: Ett holis-
tiskt synsätt – att se 
hela människan.
Mission: Att ge 
människor förutsätt-
ningar att må bra i det 
man gör. 
Favoritcitat: ”Alla är 
vi människor på väg 
genom livet!”


