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Bra läge för  
 socionomer
Är du socionom är det bra 
läge på arbetsmarknaden 
just nu. Allt fler arbetsgivare 
rapporterar att de har svårt 
att rekrytera socionomer. 
Detsamma gäller tekniker 
och ingenjörer. 

Det visar Statistiska 
centralbyråns arbets-
kraftsbarometer. Även för 
fritidspedagoger, lärare och 
sjuksköterskor ser läget ljust 
ut, medan tillgången på 
bibliotekarier och personal- 
och beteendevetare blivit 
mer balanserad.

Hon vet sin rätt 
Juriststudent som 
slåss mot sexism

Tränar på jobbet
TRAINEE Björn Klasson och Maria 
Mogyoro deltar i Trainee Södra Norr
land som drivs av tio kommuner. Där 
får de en inblick i hur det är att jobba  
i offentlig verksamhet. 

8

7

Kamp för kolleger
ARBETSMILJÖ Skyddsombudet  
 Daniela Balladares fackliga engage
mang har lett till stora förbättringar  
på arbetsplatsen i Österåker.

16

Innehåll
DU SOM SNART tar examen har gjort 
en av ditt livs viktigaste investering-
ar. Vision vill att din utbildning ska 
löna sig – att du ska få ut så mycket 
som möjligt av ditt framtida yrkesliv 
och att du ska trivas och ha roligt på 
jobbet.

Oavsett om du är engagerad i so-
cialt arbete, brinner för miljöfrågor, 
eller vill jobba med teknik har väl-
färdssektorn massor av spännande 
jobb att erbjuda. Visions medlem-
mar leder, utvecklar och adminis-
trerar välfärden. Vi är fackförbundet 
för dig som arbetar inom kommun, 
landsting, region, kyrka eller väl-
färdsföretag. Som studerandemed-
lem har du dessutom möjlighet att 
extrajobba inom ditt yrkesområde 
under studietiden, tack vare Visions 
studentmedarbetaravtal. 

Genom att vara med i ett fack-
förbund får du bättre möjlighet att 
påverka dina arbetsvillkor. Samtidigt 
bidrar du till att stärka anställnings-
villkoren på svensk arbetsmark-
nad. Vision är en Fair Union, vilket 
betyder att vi även engagerar oss 
internationellt för mänskliga och 
fackliga rättigheter. 

Vi vill bidra till ett mänskligt 
arbetsliv och skapa schysta, inno-
vativa och attraktiva arbetsplatser. 
Eftersom vi är ett av de största fack-
förbunden för tjänstemän i offentlig 
sektor har vi mycket att säga till om 
när vi förhandlar om de kollektivav-
tal som reglerar våra medlemmars 
löner och arbetsvillkor. Du som inte 
redan är medlem är varmt välkom-
men till oss. Tillsammans formar vi 
framtidens arbetsliv! 

Välkommen 
till Vision!

Veronica  
Magnusson
Förbunds- 
ordförande i  
fackförbundet  
Vision
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Koll på arbetslivet

Arbetssökande 
under lupp
Det blir allt vanligare att 
arbetsgivare kollar upp 
vad arbetssökande lägger 
ut på sociala medier som 
LinkedIn och Facebook 
inför en rekrytering, visar en 
undersökning från Stock-
holms Handelskammare. 
En tredjedel av företagen 
uppger också att de gallrat 
bort arbetssökande efter att 
de gjort en sådan koll. 

Det är den högsta siffran 
sedan 2008 då undersök-
ningen gjordes för första 
gången.

ATT HA TREVLIGA kolleger, jobba i en triv-
sam miljö och att utvecklas som människa 
är det viktigaste när unga födda mellan 1987 
och 2001 ska välja arbetsgivare. Hög status, 
möjlighet att resa utomlands och att jobbet 
blir en språngbräda i karriären har nästan 
ingen betydelse alls. Det visar Ungdomsfo-
kus 2017, en undersökning från Rasmussen 
Analys där 1 400 unga svarat på frågor om 
bland annat sin syn på arbetslivet.

– Det är mjuka värderingar som man kan 
kosta på sig när man lever i ett välfärdssam-
hälle, konstaterar Sofia Rasmussen, vd på 
Rasmussen Analys.

Unga i samma åldersgrupp, som antingen 
själva är födda i ett land utanför EU eller  
har två föräldrar som är det, har mer tradi-
tionella värderingar och strävar efter  
att få ett statusjobb där man får möjlighet  

att bidra till en bättre värld.
Ytterligare en faktor som 

är avgörande för att denna 
åldersgrupp ska trivas på 
jobbet är att få feedback 
ofta från sin närmaste chef. 
De flesta vill ha strukture-
rad personlig feedback från 
chefen minst en gång per 

månad. Men även om den sociala samvaron 
och återkoppling är viktigt kommer en hög 
lön också högt upp på önskelistan. Att stiga i 
graderna för att få den lönen lockar däremot 
inte.

– Nej, att bli chef är inte längre ett kvitto 
på en lyckad karriär. Hellre då att bli specia-
list inom ett område man brinner för, säger 
Sofia Rasmussen.
Frågan är då var den som vill ha ett trevligt, 
välbetalt expertjobb kan hitta det på da
gens arbetsmarknad?

– Många av jobben inom välfärden inne-
bär mycket mer personlig utveckling än vad 
många tror. Här finns också en del jobb med 
bra löner. Men jag tycker inte att man ska 
tänka så strategiskt när man väljer vad man 
ska jobba med: välj något du är intresserad 
av, råder Sofia Rasmussen. Sara Jonerin

Bra kolleger viktigast
Unga ratar fina titlar och hög status
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Sofia  
Rasmussen

” Det är mjuka värdering-
ar som man kan kosta 
på sig när man lever i 
ett välfärdssamhälle.”

Sofia Rasmussen, vd Rasmussen Analys

2,3
procent färre sökte under 

våren 2017 till en högskole
utbildning, jämfört med 

hösten 2016. Nedgången 
tros bero på att många 
 väljer att jobba under 

 rådande högkonjunktur.
Källa: Universitets- och högskolerådet
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Arbetsgivarna och facken som or-
ganiserar tjänstemän i kommuner 
och landsting tecknade 2014 ett 
avtal om att kunna anställa stu-
denter som fortfarande pluggar. 

Tyresö kommun var tidigt ute och har haft stu-
dentmedarbetare anställda på flera olika för-
valtningar.

– Vi ser det som en möjlighet av två skäl. Dels 
är det bra för kommunens varumärke som ar-
betsgivare, dels blir våra övriga medarbetare 
avlastade. Det handlar alltså inte om några 
konstruerade arbetsuppgifter utan om jobb som 
måste göras, säger Jonas Jansfors, HR-chef i Ty-
resö kommun. 

TYRESÖ HAR HITTAT sina studentmedarbeta-
re framför allt genom att annonsera på Stock-
holms universitet och Södertörns högskola. 

– Vi får 20–25 sökande varje gång. Flera av stu-
dentmedarbetarna får jobb senare i kommunen. 

Josefin Vestberg är uppvuxen i Tyresö. Nu 

pluggar hon till personalvetare på Stockholms 
universitet. Hon är inne på tredje terminen på 
den tre år långa utbildningen. När hon fick tips 
om att Tyresö kommun sökte studentmedarbe-
tare till HR-avdelningen tog hon chansen och 
sökte direkt.

– Det kändes som ”meant to be”. Jag fick jobba 
i min hemkommun och vill ha ett yrke där jag 
jobbar med människor, säger Josefin Vestberg.

SOM STUDENTMEDARBETARE JOBBAR hon 10–15 
timmar i veckan parallellt med att hon pluggar.  

– Det är väldigt flexibelt. Har jag tenta en 
vecka så jobbar jag lite mindre.

Närmaste kollegerna är HR-koordinatorer. 
– Jag hjälper till lite överallt med personalad-

ministrativa saker, styr upp mässor och event. 
Dessutom svarar jag på mejl från chefer som 
behöver hjälp, folk som söker jobb och medar-
betare som hör av sig med frågor.

– Jag får också vara med på kurser som anord-
nas för cheferna i kommunen. 

Som studentmedarbetare är hon anställd per 
termin. Hon ser det som en jättechans att få in 
foten på arbetsmarknaden och att känna av att 
hon valt rätt utbildning. Och i sommar har hon 
fått ett vikariat.

– Studierna blir ju lättare när man får använd-
ning för dem i verkligheten. 

Josefin hoppas kunna jobba som konsult i 
framtiden. Hon skulle gärna åka runt och hålla 
kurser och workshops om ledarskap. 

– Eller så vill jag jobba med unga vuxna som 
vill komma ut i arbetslivet. 

Student i arbete

Får smak på 
verkligheten
Vill du jobba samtidigt som du pluggar? Tyresö 
 kommun, sydost om Stockholm, är en av de  
kommuner som satsat på att anställa student
medarbetare. I år fick Josefin Vestberg chansen.
text Susanne Blick  foto Rickard Kilström

JOBBA SOM STUDENTMEDARBETARE 
En studentmedarbetare studerar på universi-

tet, högskola eller annan eftergymnasial 
utbildning, och utför ett kvalificerat arbete 
parallellt med – och kopplat till – sina studier.

Arbetstiden är begränsad till högst 15 timmar i 
genomsnitt per vecka. Anställningen gäller en 
termin i taget. Studentmedarbetaren ersätts 
med timlön för det uppdrag denne utför. 

Är du intresserad att jobba som studentmed-
arbetare läs mer på www.vision.se/student

JOSEFIN VESTBERG
Ålder: 25 år.
Familj: Mamma, pappa och en 
yngre syster.
Bor: Svedmyra i Stockholm.
Fritid: Hänger i stallet. Har 
ridit sedan jag var 7 år. Tror 
att en del av mitt intresse för 
ledarskap kommer därifrån. 
Sitter i styrelsen för den ideella 
föreningen Maskrosbarn.
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Koll på lönen Karriärstart Linnéa Claeson

Vilket var ditt första jobb?
– Det var som handbollsspelare. Jag var 16 år och hade flyt-

tat från Karlstad för att spela i stockholmsklubben Skuru. 
Du studerar juridik, hur kommer det sig?

– Det var ett självklart val för mig. Jag brinner för det 
och tycker att det är väldigt viktigt att alltid stå upp för an-
dra och att göra rätt fastän det är den svåraste vägen att gå. 
Du uppmärksammar mäns beteenden mot kvinnor på 
sociala medier. Vad har du fått för respons?

– Framför allt positiv respons från både män och 
kvinnor. Jag får oerhört mycket positiva kommenta-
rer från män som tycker att mitt arbete är rätt och 
viktigt. Kvinnor ställer sig bakom mig och allt det 
är jätteroligt. Sen får jag väldigt mycket negativ re-
spons också. Såsom hat, sexuella trakasserier och 
hot. Det händer att folk kommer fram på stan och 
mordhotar mig. Men oftast vill de bara ta en bild. 
Har juridiken hjälpt dig att tackla de hot du fått?

– Ja, jag har fått en tyngd tack vare juridiken som 
hjälpt mig. Jag vet mina rättigheter och har funderat 
mycket över de här frågorna. 
Kommer du att satsa på en handbollskarriär innan  
du börjar jobba som jurist?

– Ja, handbollen när jag är ung. Jobba som jurist 
kan jag göra senare i livet. Handbollsspelare kan jag 
vara i knappt tio år till. Men jag kanske fortsätter med 
handbollen på något sätt senare i livet, vi får se. 
Vilket är det bästa råd du har till någon som studerar 
och sportar som du gör?

– Ge allt och ha kul! Jag tror att oavsett om man 
jobbar eller pluggar saker som man älskar så tar det 
mycket energi, men det ger också mycket tillbaks.
Hur känns det att ligga etta på TCO:s lista över 
framtidens 99 mäktigaste?

– Jag tycker det känns väldigt bra att en ung 
kvinna som jag toppar den listan, eftersom makt 
och inflytande är precis det kvinnor saknar i 
världen.  Daniel Svensson

LINNÉA CLAESON
Ålder: 25 år.
Yrke: Handbollsspelare.
Utbildning: Går juristprogrammet på 
Stockholms universitet.
Aktuell: Ligger etta på den fackliga 
centralorganisationen TCO:s lista över 
framtidens 99 mäktigaste. 

” Juridiken var ett 
självklart val”

DET ÄR INTE ovanligt att man tycker att det är både obe-
kvämt och stressande att förhandla om något så personligt 
som sin egen kompetens, men låt inte det hindra dig.

– Den första lönen är jätteviktig. Trivs du och blir kvar på 
arbetsplatsen kommer din första lön att 
vara det golv man utgår från i alla framtida 
lönehöjningar. Är den då låg blir höjningar-
na lägre än vad de kunnat vara, säger Anna 
Lindfors, rådgivare på Vision Direkt.
Löneförhandlingen inleds ofta med frågan 
”Vad har du för löneanspråk?”

– Förbered dig på den frågan. Ring gärna 
Vision Direkt och ta reda på lönestatistik 

för det yrke du ska jobba i, säger Anna Lindfors. 
Sedan bör du fundera på vad som är din lägsta gräns för 

vad du är villig att acceptera, vad du skulle känna är en okej 
lön och vad som skulle vara din drömnivå. När du sedan får 
frågan om vilket lönekrav du har är det en god idé att bolla 
tillbaka frågan till arbetsgivaren.

– Säg till exempel: Vad hade ni tänkt erbjuda? Tanken med 
det är att oavsett vad du säger kommer arbetsgivaren att för-
söka förhandla ner ditt första bud.

MEN VISST FINNS det situationer där förhandlingsutrymmet 
är minimalt och lönen i princip redan är satt, säger Anna 
Lindfors.

– Känn dig inte misslyckad för det. Ibland kan det vara vik-
tigare att få en första arbetslivserfarenhet än att få just den 
lön man önskar. Då får man tänka att det här jobbet blir en 
fin erfarenhet att ta med i ditt CV och mer som ett första steg 
mot det jobb och den lön du vill ha. Sara Jonerin

Så förhandlar  
du första lönen
Det kan kännas nervöst att löne-
förhandla för första gången efter 
 högskolestudierna. Men att lära sig 
konsten kan ge rejält klirr i kassan.  
Anna Lindfors, rådgivare på Vision 
 Direkt, ger sina bästa tips.

Anna Lindfors

MEDELLÖNER FÖR KOMMUNANSTÄLLDA 2016
Yrke kr/mån
Enhetschef socialtjänst 43 085
Enhetschef äldreomsorg 39 567
Enhetschef LSS 39 382
Handläggare, allmän 38 082
Ekonom, controller 37 020
Personalhandläggare 35 551
Upphandlare 37 055
Administratör, övergripande 27 953
Administratör, ekonomi 27 387
Administratör, personal/löner 27 384
Administratör, skola 27 147
Receptionist/telefonist 24 537
Administratör, annan 26 381
Socialsekreterare 33 137
Biståndsbedömare 30 687
Behandlingsassistent/socialpedagog 26 103
Socialt arbete, annat 27 843
Biblioteksassistent 24 004
Miljö-/hälsoskyddsinspektör 32 076
Ingenjör park/gata 37 161
Fastighetsingenjör 38 249
IT-tekniker 29 897
Drifttekniker 28 032

MEDELLÖNER FÖR LANDSTINGSANSTÄLLDA 2016
Yrke kr/mån
Handläggare, utvecklare 42 239
Ekonom 38 063
Personalhandläggare 37 774
Upphandlare 35 506
Administratör, annan 25 564
Administratör, ekonomi 25 768
Administratör, personal 27 265
Medicinsk sekreterare 25 299
Receptionist/telefonist 23 209
Tandsköterska 25 456
Kurator 31 910
Hälso-/sjukvårdsingenjör 34 362
IT-tekniker 30 854
Drifttekniker 28 449

Så är undersökningen gjord: Vi har begärt in uppgifter från alla kommuner om medel-
löner i 23 yrken. Insamlingen gjordes i november 2016. 

ANNAS TRE BÄSTA TIPS:
Undvik att uppge lönekrav i en jobbansökan. Skriv  
i stället att du vill ha en marknadsmässig lön.
Om arbetsgivaren vill veta vad du har för löneanspråk 
skicka gärna tillbaka frågan och säg: Vad hade ni tänkt 

erbjuda? 
Får du frågan om vad du tjänat tidigare svarar du att 
den lönen var för ett annat jobb och inte är relevant.

FOTO: EMIL HAMMARSTRÖM/TT
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Socialsekreterare som jobbar 
med barn och unga ägnar 
för mycket av sin tid till do-
kumentation. Det vill SKL 
(Sveriges kommuner och 

landsting) ändra på och har tagit fram 
ett förslag till hur socialsekreterarnas 
arbete kan effektiviseras. I Sundsvall är 
det Björn Klasson, 28, som gått igenom 
förslaget, bollat med ansvariga chefer 
och sammanfattat det hela i en skrivel-
se till socialnämnden, som ska ta beslut 
i ärendet. 

Björn Klasson har en traineetjänst 
som kvalitetsutvecklare inom Trainee 
Södra Norrland, som drivs av tio kom-
muner i Gästrikland, Hälsingland och 
Medelpad och ger nyutbildade perso-
ner möjlighet att prova att arbeta inom 
offentlig verksamhet. Femton traineer 
har fått anställning i varsin kommun 
i sexton månader, varav tre månader 
i en annan kommun (så kallad bredd-
ningsplats). 

Björn Klasson kommer från Ingel-
stad utanför Växjö och har en kandi-
datexamen i sociologi från Lunds uni-
versitet. Hans mål var att få anställning 

som administratör eller utredare inom 
offentlig sektor, något som visade sig 
vara svårt utan erfarenhet. 

– Så när jag fick upp ögonen för de 
traineeprogram som finns sökte jag al-
lihop, och hamnade här. 

Han ler och konstaterar att han 
knappt varit norr om Uppsala tidigare. 

– Men det var värt besväret att flytta 
hit!

VISST ÄR HUDIKSVALL en lite väl liten 
stad för hans smak och visst har det va-
rit lite svårt att hitta jämnåriga vänner, 
även om han har gått med i ett fotbolls-
lag. Men han är säker på att traineeplat-
sen är en väg in i den sortens anställ-

ning som han hoppas på framöver. 
I Hudiksvall är hans huvudsakliga 

arbetsuppgift att införa ett IT-baserat 
beslutsstödssystem för att underlätta 
kvalitetsarbetet i kommunen. 

– Jag sökte tjänsten som kvalitetsut-
vecklare eftersom jag är intresserad av 
IT men inte har någon utbildning i det. 
Nu har jag lärt mig väldigt mycket.

I arbetsuppgifterna ingår också att 
boka och leda möten samt att ringa 
runt till kommuner som redan imple-
menterat den här sortens system. 

Under tre månader i vår är alla trai-
neer på sina ”breddningsplatser”. Det 
handlar om att utöka sin kompetens ge-
nom att jobba i en annan kommun. För 
Björn Klassons del innebär det att åka 
åtta mil norrut till Sundsvall varje dag.  

– Först tyckte jag det var lite jobbigt 
att byta ort och liksom bli nybörjare 
igen. Men samtidigt är det bra att få 
prova något annat. För även om det i 
grunden handlar om kvalitetsutveck-
ling har jag inte gjort några utredningar 
förut och dessutom får jag inblick i en 
annan förvaltning.

Hans traineekollega Maria Mogyoro, 

På väg mot 
framtidsjobb
Inom de närmaste åren har kommuner och landsting stora  
behov av nya medarbetare. I Trainee Södra Norrland får unga 
 nyutbildade sätta sig in i vad det innebär det att jobba i offentlig 
verksamhet  – och därmed stor chans till framtida anställning.
text Ingela Hofsten  foto Petra Berggren

Trainee

” Det finns en ovet-
skap hos nyutbilda-
de om vilka spän-
nande yrken som 
finns i offentlig för-
valtning.” Kristina Netzén

Maria Mogyoro och Björn 
Klasson har varsin trainee
tjänst, just nu i Hudiksvalls 
kommun.
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Kärriärtips

MIKAEL LEKFALK, 
kommundirektör, 
Luleå kommun. 
 
– Vill man bli chef, 
måste man ha ett 
stort intresse för politik. 
Man ska inte vara partipolitisk – att ut-
trycka sin åsikt i sin tjänst behöver man 
inte, utan det handlar mer om att förstå 
hur politiken fungerar och det är inte alla 
som gör det. Ju högre position man får, 
desto närmare politiken kommer man. 
Du måste ha en stark värderingsgrund, 
veta vad du tror på och vad du står för. 
De andra medarbetarna blir osäkra om 
de inte tror på det en chef gör. Du  
ska kunna lyssna och låta folk omkring 
dig växa. Människor vill ha ansvar och 
mandat samt någon som leder dem 
vidare. 

HELENA HELLING, 
 HR-chef på Gävle 
Energi AB. 
 
– Det kan vara sti-
mulerande att prova 
på att jobba inom den 
kommunala sektorn, oavsett vad man 
har gått för utbildning. Ta chansen och 
sök praktik eller sommarjobb, det finns 
massor med spännande yrken att arbeta 
med som man kanske inte känner till 
från början. När man är på arbetsplat-
sen ska man testa olika uppgifter, ställa 
frågor och ta egna initiativ. Prata med 
andra som jobbar om deras karriärväg. 
Hur gör man för att klättra snabbare i 
karriärtrappan? 
– Var nyfiken, så blir det lättare. Karriärer 
kan vara så olika, det finns många olika 
inriktningar och ansvarsområden.

MARIA KREESE, 
stabschef, kommun-
ledningsförvaltning-
en, Umeå. 
 
– Om du redan är an-
ställd vid en kommun och 
vill komma vidare i karriären, var öppen 
med att inse vilka utmaningar som finns 
i kommunen. Försök hela tiden övervaka 
lediga tjänster och karriärmöjligheter. Ta 
tillfället i akt att gå ledarförberedande 
program. I Umeå har vi Medarbetaraka-
demin och Ledarskapsakademin. Där 
finns det alla möjliga ledarkurser. Ta 
reda på vilka utbildningar som finns i 
din kommun om du vill bli chef, eller om 
du redan är det och vill gå vidare. Våga 
chansa och ta ett uppdrag även om det 
känns svårt! Våga testa nya saker. De 
flesta klarar mycket mer än de tror.

33, håller med. Hon har sin bredd-
ningsplats på social- och omsorgs-
förvaltningen i Hudiksvall, där hon 
är med och bygger upp ett IT-baserat 
beslutsstöd för planering och uppfölj-
ning av verksamheten och utformar 
utbildningsmaterial till det. Men hen-
nes huvudsakliga traineetjänst som 
kvalitets- och verksamhetsutvecklare 
finns i Nordanstig i norra Hälsingland. 
Där arbetar hon med hur kommunen 
i framtiden kan arbeta mer strategiskt 
med hållbar utveckling.

– Men jag fortsätter hålla kontakten 
med Nordanstig, bland annat genom 
att hålla workshops, så att arbetet inte 
blir liggande medan jag är här i Hudiks-
vall, säger hon. 

UNGEFÄR TRE DAGAR per månad sam-
las traineerna för att få utbildning i hur 
politiskt ledd verksamhet fungerar och 
annat som är specifikt för den offentli-
ga sektorn, bland annat genom studie-
besök i de olika kommunerna. Dagarna 
ägnas också åt reflektion, då traineerna 
får möjlighet att bolla tankar och er-
farenheter med varandra. 

– Det känns lyxigt! Jag har aldrig tidi-
gare upplevt att det funnits tid för det, 
säger Maria Mogyoro. 

Traineeprogrammet började med 
några gemensamma upptaktsdagar för 
samtliga i traineegruppen på en konfe-
rensanläggning.

– Det var väldigt bra! Jag var orolig 

innan, men vi kom bra överens i grup-
pen och så fick man se att man inte var 
ensam i det här, säger Björn Klasson. 

Ett skäl till att Trainee Södra Norr-
land drogs i gång för fem år sedan var, 
att kommunerna såg ett stort behov av 
utbildad arbetskraft inom de närmaste 
åren. 

– Samtidigt har vi märkt att det ibland 

finns en ovetskap hos nyutbildade 
om vilka spännande yrken som finns 
i offentlig förvaltning, säger Kristina 
Netzén, samordnare för programmet. 

Hon berättar att 75–80 procent av 
dem som hittills gått programmet fått 
anställning inom offentlig verksamhet 
efter avslutat program. 

TILL DEN NUVARANDE omgången sökte 
flera hundra personer och efter urvals-
processer utsågs de personer som nu 
går programmet. 

Som trainee har man en handledare, 
men arbetar självständigt. 

– Det var utmanande i början, men 
nu känns det bra, säger Maria Mogyoro. 

Att ha en traineetjänst ger henne 
bättre möjlighet att söka strategiska 
tjänster i kommuner och landsting, 
menar hon.

– Jag visste ingenting om kommunal 
verksamhet tidigare. Nu gör jag det. 

Björn Klasson hade inte varit norr om Uppsala tidigare, men tycker det var värt besvä
ret att flytta långt från sin hemstad.

Hur får man en lyckad karriär?
Vill du göra karriär? Här ger tre erfarna chefer sina allra bästa tips för att lyckas i 
arbetslivet. Ta egna initiativ, våga testa nya arbetsuppgifter och låt folk runtom-
kring dig växa, är några av råden. text Tatiana Kireeva

Funderar du på det här med a-kassa?
Vet du att det kan vara bra att vara med i a-kassan även 
när du pluggar? Om du arbetar under studietiden kan du 
ha rätt till ersättning när studierna är avslutade.

Har du råd att inte försäkra din inkomst?
För att du ska kunna få inkomstbaserad ersättning ska du 
ha varit medlem i a-kassan i tolv månader eller mer och ha 
uppfyllt ett arbetsvillkor under ditt nuvarande medlemskap  
i a-kassan.

Om du även är med i Vision har du en kompletterande  
inkomstförsäring. För att kunna tal del av den måste du 
också vara medlem i a-kassan. 

Vi är a-kassan för dig!
Vi är a-kassan för dig som leder, utvecklar eller administre-
rar Sveriges välfärd. Du som jobbar eller senast jobbade 
inom vårt verksamhetsområde kan bli medlem hos oss. 
Ansök online på www.akassanvision.se.

0771-773 800
Vardagar mellan 9.00 och 16.00.

www.akassanvision.se

Så fungerar traineeprogrammet 
Trainee Södra Norrland drivs av tio kommuner (Härnösand, Timrå, Ånge, Sundsvall, 

Nordanstig, Hudiksvall, Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn, Gävle). 
Programmet är sexton månader långt, och traineerna får visstidsanställning, 

inklusive semester. Traineeplatsen innebär kvalificerat arbete i någon av kommunerna, 
inklusive en breddningsperiod på tre månader i en annan kommun. Cirka tjugo procent 
av tiden ägnas åt ett gemensamt utvecklingsprogram då deltagarna får utbildning i 
kommunal verksamhet, projektledning, omvärldsbevakning samt möjlighet att jobba 
med sin personliga utveckling.

Samtliga traineer har samma lön, i år 23 000 kronor. 
Den som ansöker om att bli trainee ska ha den akademiska examen som efterfrågas 

och denna examen får inte vara äldre än tre år.
Nästa programperiod börjar våren 2018, med ansökan i vinter.

” När jag fick upp 
ögonen för de 
 traineeprogram  
som finns sökte  
jag allihop.” Björn Klasson

Trainee
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Därför ska  
du finnas på  
Linkedin

Snabbkurs LinkedIn

Linkedin är världens största professionella sociala 
 nätverk. I dag har Linkedin fler än 500 miljoner 
 användare i 200 olika länder. I Sverige finns 2 miljoner 
medlemmar och cirka 25 000 nya går med varje månad. 
text Tatiana Kireeva  foto Colourbox

8 tips för en  
lyckad profil

Ställ inställningar så 
att dina uppdatering
ar inte syns medan 

du gör dem. Då slipper dina 
kontakter se de alla små detal
jer som du ändrar. När du är 
klar med de grundläggande 
ändringarna, kan du slå på 
uppdateringsläge. 

Fundera ut dina bud
skap och syfte med din 
Linkedinprofil. Vad vill 

du få fram? Utifrån det målet 
ska du skriva sammanfatt
ningen och fylla på erfaren
heter och bedrifter. 

Skriv en lockande 
sammanfattning. Var 
tydlig! Skriv tre styck

en på femsex rader. Ta med 
riktningen först – vart är du 
på väg? Ta upp dina styrkor 
och personliga egenskaper i 
andra stycket. Berätta om din 
bakgrund, resultat, specifi
cerad kompetens och något 
som sticker ut. 

Välj en professionell 
bild. Bilden syns mest 
tillsammans med de 

två första raderna i samman
fattningen och yrkesrubriken. 
En neutral bild betyder inte  
att man ska se stel och 
likgiltig ut. Välj din bild med 
omsorg!

Var personlig men inte 
privat! Undvik att ge ut 
privat information som 

att du tränar på Friskis.

Undvik att säga rakt av 
att du söker jobb. Dölj 
detta i fina formule

ringar som ”vill få mer utrym
me för kreativitet”. 

Gå med i grupper och 
företagssidor. Det är 
bra både för att hålla 

sig uppdaterad om nya lediga 
tjänster och för att kunna visa 
din egen kompetens genom 
att ställa frågor. 

Håll profilen levande 
och uppdatera den 
minst två gånger per 

år genom att lägga till nya 
erfarenheter och kanske 
ändrade mål. 
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Linkedin skapades med syfte 
att förena yrkespersoner från 
hela världen för att främja 
deras produktivitet och fram-
gång. Du kan bygga och upp-

rätthålla kontakterna i ditt yrkesnät-
verk, odla yrkesintressen, prata i olika 
grupper om det du drivs av och framfö-
rallt, aktivt söka jobb. 

– Linkedin-profilen är ett visitkort 
och en självklarhet. Någonstans i rekry-
teringsprocessen kollar den potentiella 
arbetsgivaren på Linkedin, berättar 
Erik Fors-Andrée, VD för Cruited, ett 
företag som fackförbundet Vision an-
litar för att hjälpa studerande med sin 
Linkedin-profil.

Och det är just därför det är extra vik-
tigt för dig som arbetssökande att kun-
na fånga intresse och sticka ut. 

DET VIKTIGASTE ÄR att fundera ut sina 
budskap. Vill man ha större ansvar, 
börja arbeta i en annan bransch eller få 
mer utrymme för kreativitet på jobbet 
– det ska man lyfta fram i sammanfatt-
ningen och yrkesrubriken. 

– Det är många arbetsgivare som 
skrollar på Linkedin och ett tydligt mål 

ger dig större chanser att hamna på  
rätt plats. Profilen kommer locka fram-
tida arbetsgivare, men glöm inte att 
fortsätta vara aktiv. Uppdatera din pro-
fil minst två gånger per år, kommentera 
och gilla inlägg samt skriv egna. Men 
håll dig inom ramarna för Linkedins 
filosofi. 

– Att berätta att man kollade på Net-
flix kanske är inte så intressant, men att 
du såg Scandal och på något sätt kopp-
lade det till ditt journalistyrke kan vara 
givande. 

KORTA SNABBA UPPDATERINGAR är en 
ny trend på Linkedin. Från början var 
Linkedin en plattform som gav plats för 
långa artiklar. Nu är Linkedin på väg 
mot att mer likna en vanlig social pu-
bliceringsplattform där flödet blir allt 
väsentligare. En annan trend som blir 
vanligare är innehållsmässigt rikare 
profiler – fler bilder och Youtube-länkar 
kopplade till erfarenheter. 

– En bra profil kommer att göra sitt 
jobb! Profilstyrka gånger aktivitet är 
lika med effekt. Utan det ena elementet 
blir det ingen effekt. Man ska ta båda på 
allvar, konstaterar Erik Fors-Andrée. 

” Någonstans i 
rekryterings
processen kollar 
den potentiella 
arbetsgivaren 
på Linkedin.”

Erik ForsAndrée



15Tidningen Vision Studentspecial 2017/201814

Årets ledarskapsstipendium från 
Vision går till uppsatsen ”Man kan 
va’ bäst på att vara liten också”. 
Det är en kvantitativ studie av 
personalchefers uppfattning om 
kompetensförsörjning i krym-
pande kommuner. Den är skriven av Jannike 
Carlsson och Elin Larsson. 

– Vi har lagt ner många timmar i uppsatsen 
och därför känns det extra roligt att bli hedrad 
med detta.
Berätta lite kortfattat om er uppsats?

– Hälften av Sveriges kommuner krymper 
i befolkningsantal. Det medför svårigheter 
för kommunerna att utföra de tjänster de är 
ålagda att erbjuda sina medborgare. Syftet 
med rapporten är att undersöka hur perso-
nalchefer i krympande kommuner uppfattar 
kompetens och kompetensförsörjning och 

dess utmaningar och möjligheter, 
säger Jannike Carlsson och Elin 
Larsson, och fortsätter:

– Vi hoppas att vår uppsats kan 
belysa en verklighet som många 
av landets kommuner verkar i. 

Önskvärt hade varit om den sår ett frö till 
vidare forskning. Men kanske också visa på 
hur ökad samverkan mellan kommuner kan 
underlätta kompetensförsörjning i framtiden, 
säger Jannike Carlsson och Elin Larsson.

Visions ledarskapsstipendium delas ut till 
den som lyckas fånga juryns 
uppmärksamhet i ett 
relevant ämne, och 
som med kvalitet 
levererar sin poäng. 
Vinnaren belönas med 
20 000 kronor.

På gång i VisionKoll på kollektivavtal

Jannike och Elin får 
 ledarskapsstipendium

Har du fått jobb? Grattis!
Så snart du fått jobb är det dags att uppdatera ditt 

medlemskap till ett anpassat för dig i arbetslivet. Du 
som varit studentmedlem i Vision betalar bara 100 
kronor för ditt första år – en schyst rabatt till dig för 

att du varit medlem under din studietid. 

Här är Visions  
stipendier 
Som studentmedlem i 
Vision kan du söka något av 
Visions fem stipendier: 

Ledarskapsstipendium. 
Socionomstipendium. 
Samhällsvetarstipendi-

um. 
Internationellt stipendi-

um.
Studiestipendium.

Ring Vision Direkt 
Kontakta Vision Direkt så får 
du tipsen för rätt lön från 
början. Öppet 
alla vardagar 
mellan 8–20 
på tel 0771- 
44 00 00.

Kom igång 
med din karriär
Du vet väl om att du som 
medlem i Vision har tillgång 
till en mängd verktyg och 
tjänster när du ska söka 
jobb eller har fått jobb? Vi 
stöttar dig hela vägen, från 
att granska jobbansökan 
och CV till att ge dig råd 
inför löneförhandlingen. Du 
kan även boka ett kostnads-
fritt karriärsamtal eller 
intervjuträning. Läs mer på 
vision.se/karriar

VILL DU HA ETT   BOLL PLANK  I YRKESLIVET? Sök din mentor i  Visions mentornätverk!  vision.se/ mentornatverket

Ditt allra  
viktigaste avtal
KOLLEKTIVAVTALET FIXAR INTE allt. 
Men finns det ett så är mycket av det 
som annars kan skapa förstämning i 
relationerna mellan anställda och ar-
betsgivare mycket lättare att hantera. 

De som jobbar hos kommuner och 
landsting kan ta det lugnt. Där har alla 
arbetsgivare kollektivavtal. Men söker 
du jobb på den privata marknaden så 
fråga alltid om det finns. 

Avtalen finns i olika varianter be-
roende på bransch. Grunden är den 
samma, men detaljer skiljer. Så kol-
la vad som gäller den arbetsplats du 
är intresserad av. Lagar styr en del 
på arbetsplatsen, men långt ifrån allt. 
Mycket av det som ses som rättighe-
ter på jobbet blir självklart först när 
det finns ett kollektivavtal. Här är någ-
ra viktiga punkter.

Ett av de viktigaste orden på arbetsmarknaden att ha 
koll på är kollektivavtal, en överenskommelse mellan 
fack och arbetsgivare om vad som ska gälla på jobbet.

FÖRÄLDRA
LEDIGHET

Föräldralediga får behålla 10 
procent av lönen under en del av 
föräldraledigheten, vanligen 150 
dagar. Mer pengar i plånboken än 
för den som bara har föräldrapen-
ning från Försäkringskassan.

TJÄNSTEPENSION
Arbetsgivaren avsätter 

varje år pengar till medarbetar-
nas pension. Den som omfattas 
av kollektivavtal får alltså en 
pension som är högre än den 
staten betalar ut.

SJUKDOM
Sjuklön ger extra 

ersättning vid sidan av den 
från Försäkringskassan vid 
sjukskrivning längre än två 
veckor. Vid extra långa 
sjukskrivningar finns även 
möjlighet till ersättning via 
en sjukförsäkring.

SEMESTER
Avtal kan ge fler se-

mesterdagar än de lagstadga-
de 25. Semesterdagstillägg 
ger extra pengar till den som 
tar ut betald semester.

LÖN
Rätten att varje år förhandla 

om löneförhöjning. Ibland talar en 
central överenskommelse om hur 
stor löneökningen ska vara som 
lägst. Ibland – och som är de vanli-
gaste för Visions medlemmar – finns 
ingen central lägstanivå. Lönen 
sätts via lönesamtal på den lokala 
arbetsplatsen.

OBTILLÄGG
Rätt till extra ersättning när 

den ordinarie arbetstiden ligger på 
kvällar, nätter eller helger.

ARBETSTID
Kortare arbetstid än den 

lagstadgade 40-timmarsveckan är 
vanligt i många avtal.

ÖVERTID
Rätt till extra ersättning 

när du jobbar mer än ordinarie 
arbetstid. Hur mycket övertid som 
är tillåten och när den kan beordras 
kan också vara reglerad.

ARBETSLÖSHET
Den som blir uppsagd på 

grund av arbetsbrist får via ett 
trygghetsavtal hjälp med att söka 
nytt jobb.
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Per Jernberg
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För några år sedan flydde socialse
kreterarna från Österåkers kommun. 
Daniela Balladares, skyddsombud för 
Vision, bestämde sig för att göra något 
åt saken.

Arbetsmiljön för de drygt 160 medarbetarna 
på socialförvaltningen i Österåkers kom-
mun var för några år sedan urusel. 

– Folk sa upp sig på löpande band, säger 
Daniela Balladares, som då var Visions avdel-
ningsordförande i Österåker och skyddsom-
bud på socialförvaltningen.

Hon lyfte först problemen med enhetsche-
ferna och sedan med socialchefen. Men inget 
hände.

– Till slut tog jag och min fackliga kollega 
kontakt med personalchefen och kommundi-
rektören. Då hade vi haft problem i flera år.

Det ledde till att personalavdelningen bör-
jade intervjua alla som slutade och frågade 
dem varför. En konsult togs också in för att 

reda ut vilka stötestenarna var på socialför-
valtningen. 

 – Problemet var att det inte fanns förtroen-
de för ledningen och cheferna hade väldigt 
många medarbetare under sig, runt 45 perso-
ner, säger Daniela Balladares.

DÄRFÖR SAMVERKADE FACK och arbets-
givare fram en helt ny arbetsorganisation: 
medarbetarna delades in i mindre grupper 
med en chef för varje grupp. Nio nya chefer 
rekryterades som fick i uppdrag att få bort 
stuprörstänkandet i organisationen och 
öka samarbetet mellan de olika enheterna. 
Dessutom är en ny kompetensutvecklings-
plan på gång. 

Den nya organisationen sjösattes bara för 
några månader sedan och det återstår att se 
vad den leder till, men Daniela Balladares är 
förhoppningsfull:

– Det kan bara bli bättre om vi alla arbetar 
mot samma mål! Sara Jonerin

Hon tog tag i arbetsmiljön

Eldsjäl
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Daniela Balladares i 
 Österåkers kommun job
bar hårt för att förbättra 
arbetsmiljön på socialför
valtningen i kommunen. 

SÄTTER ARBETS
MILJÖN I FOKUS

För drygt ett år sedan 
trädde en ny föreskrift om 
organisatorisk och social 
arbetsmiljö i kraft. Tanken 
med den är att minska 
risken för ohälsosam 
arbetsbelastning och att 
sätta extra fokus på villkor 
och förutsättningar i 
arbetet. Några exempel är: 
ledning och styrning, 
kommunikation, delaktig-
het, fördelning av arbets-
uppgifter samt och socialt 
stöd från chefer och 
kolleger. Om de nya 
reglerna inte följs kan 
arbetsgivaren dömas att 
betala böter (vite) av 
Arbetsmiljöverket.
 Källa: Arbetsmiljöverket


