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Som medlem i Unionen kan du vara med  
och påverka och förbättra i frågor som  
engagerar dig på jobbet. Bli arbetsplats- 
ombud, arbetsmiljöombud eller bilda en 
Unionenklubb. Det finns mycket att tjäna –  
för dig personligen, dina kollegor och din  
arbetsplats. Du får insyn och inflytande  
över verksamheten och villkoren – rena rama 
röntgenblicken och tankekraften – och skaffar  
dig erfarenheter och kunskaper om arbetslivet  
och dig själv som du har nytta av i ditt vanliga jobb. 

 ”  Jag fick frågan om jag ville vara med  
och kände att jag hade något att  
bidra med. I dag jobbar jag med  
löner, jämställdhet, utbrändhet  
och fungerar som stöd i  
personliga samtal.”
C a m I l l a  S va n S t r ö m  
Klubbstyrelsen Dell

Ta ett uppdrag. 
Få extra 
krafter.
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Välkommen  
till din bransch!

• NYHET: Unionen har förhandlat fram
    ett nytt avtal för elitfotbollsspelare. 

• REPORTAGE: Viktigt för idrottare att göra
    sig redo för livet efter elitsatsningen.

• TREND: Virtual reality blir allt vanligare
    i välgörenhetsorganisationers kampanjer. 

• KRÖNIKA: Emma Blom ger organisationer
    råd för hur de ska lyckas i sociala medier.

Den här tidningen bevakar 
aktuali teter och trender i 

organisationer och föreningar 
och de utmaning ar du som 
jobbar inom området möter. 
Här kan du läsa om  kollegor, 
besöka arbets platser och få 
svar på frågorna som hjälper 

dig att utvecklas. 

Kulturdepartementet har gett generaldirektör Gunnar Larsson  
i uppdrag att utreda hur statliga bidrag till civilsamhällets 

organisationer kan göras mer långsiktiga. 

Vad hoppas ni att utredningen kommer fram till?

Långsiktig
finansiering

Ansvarig utgivare Tomas Lovén , Unionen Projektansvarig Mikael Sundström mikael.sundstrom@unionen.se
Redaktör Linus Fremin linus.fremin@makeyourmark.se Art Director Markus Hillborg Account Director  
Magnus Lindvall magnus.lindvall@makeyourmark.se Project Manager Mia Nilsson mia.nilsson@makeyourmark.se  
Tryck Stibo Graphic AS Repro Bildrepro För frågor om innehållet Mikael Sundström inblick@unionen.se

MÅNADENS SNACKIS

Har vi tagit fel  på vilken bransch  du arbetar i?  Byt enkelt genom  att logga in på unionen.se! 

Innehåll 

– Vi hoppas på nya lösningar för att  
minska övervikten på kortsiktiga projekt- 
bidrag. Men också nya vägar för att 
minska kontrollhysterin. I dag krävs 
exempelvis auktoriserade revisioner 
för enskilda projekt och verksamhets-
bidrag. Det är inte rimligt för mindre 
föreningar inom sektorn.

– Det är avgörande att civilsamhället  
får bättre och mer långsiktiga villkor. 
Vi efterfrågar förhandsbesked av 
statsstöd, indexerade bidrag och 
riksnormer som gör ekonomin mer 
förutsägbar, vilket kan öka medlems-
inflytandet. Civos har redan fram- 
fört detta.

– Oberoende finansiering är nöd-
vändig för att den ideellan sektor ska 
kunna agera fritt från politiska och 
kommersiella intressen. Därför hop-
pas vi att utredningen leder till mindre 
öronmärkning av statliga bidrag samt  
tar långsiktigheten i finansiering  
på allvar.

Göran Pettersson
Generalsekreterare
Forum

Martin Björgell
Ordförande  
Civilsamhällets  
organisationer  
i samverkan

Charlotte Rydh
Generalsekreterare 
FRII – Frivillig- 
organisationernas 
Insamlingsråd
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Nytt kollektivavtal  
för elitfotbollsspelare

Det är det talande namnet på en rapport om läget för populärmusik som MoKS, 
Livemusik Sverige och Studiefrämjandet tagit fram där de menar att det har upp-

stått ett tomrum mellan scener för amatörer och scener för professionella.

Det nya avtalet ger spelarna bättre 
villkor än tidigare och innebär 
dessutom större trygghet om 
spelaren skadar sig vid träning 

eller match.
– En spelarkarriär för en fotbolls-

spelare är relativt kort samtidigt som 
man i sitt arbete är utsatt för skaderisk 
på träning och match. För Unionens 
medlemmar i allsvenskan och super- 
ettan har frågan om trygghet varit viktig 
när det kommer till villkoren under 
rehabilitering som är relaterad till fot-
bollen. Unionen har därför tecknat ett 
nytt kollektivavtal med bättre villkor för 

spelarna, säger Unionens förhandlings-
chef Niklas Hjert.

Avtalet ger spelarna bättre sjuklön än 
de hade tidigare och spelaravtalen får en 
kompletterande försäkring som är fram-
tagen av SFS (Spelarföreningen fotboll i 
Sverige) och SEF (Svensk elitfotboll).

Parterna är också överens om att 
uppvakta Trygghetsrådet för att se om 
det finns möjlighet att utveckla eller 
finansiera ett projekt där spelarna under 
sin karriär får råd och stöd kring kar-
riärutveckling. 

Kollektivavtalet gäller fram till den  
31 december 2019.

Unionen och Arbetsgivaralliansen har kommit  
överens om ett nytt kollektivavtal för spelarna  
inom svensk elitfotboll. 

Det nya avtalet ger spelarna 
bättre villkor än tidigare  
och innebär större trygghet 
om spelaren skadar sig vid 
träning eller match.

»Vi fortsätter spela popmusik, 
men vi håller på att dö.«

3
frågor

Vad tycker Unionen 
om utredningen?
Unionen och utredaren Shadé Jalali 
har gett ett remissvar på regering-
ens utredning »Palett för ett stärkt 
civilsamhälle«.  

Vad skrev ni i ert  
remissvar?

– Vi svarade på flera områden. 
En central fråga för oss som del i 
civilsamhället är att informationen 
om vad fackförbunden gör sprids till 
skolungdomar och till arbetsgivare 
inom civilsamhället. Skolan har en 
viktig roll att skapa en förståelse för 
hur den svenska partsmodellen ser 
ut och arbetsgivare inom civilsam-
hället behöver få större kännedom 
om sitt ansvar. Därför vill vi att det 
finns tydlig information om hur och 
varför man ska gå med i en arbets-
givarorganisation. Finansieringen är 
en annan viktig fråga på grund av 
att den påverkar anställningarna. 
Vi vill se ett stopp för projektifiering 
och att bidragssystemet ska änd-
ras för att bidra till civilsamhällets 
ökade självständighet.
 

Varför är det viktigt att ni 
tycker till i den här frågan?

– Unionen är både en del av civil-
samhället och det största fackför-
bundet för anställda i civilsamhäl-
let. Vi vill synliggöra att beslut om 
civilsamhället påverkar jobben inom 
sektorn. Det finns en hel del som 
behöver förbättras här, särskilt när 
det gäller ledarskap och arbetsmiljö.
 

Vad hoppas du att utred-
ningen kan leda till?

– Att vi genom långsiktig finansie-
ring, fler ansvarsfulla arbetsgivare 
och bättre arbetsmiljö ökar attrak-
tionskraften för civilsamhället som 
arbetsplats.

1

2

3
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Bland asylsökande i Sverige har  
en tredjedel deltagit i språkstudier 
och andra aktiviteter i de tio studie-
förbundens regi. Det är regeringens 
särskilda satsning »Svenska från dag 
ett« som gjort det möjligt för drygt 
58 000 personer att delta i studierna 
hittills i år. 

Nu vill branschorganisationen 
Studieförbunden att det skjuts till 
ytterligare medel då efterfrågan på 
folkbildning är stor på asylboenden 
och hos asylsökande. Det kan dröja 
12 månader eller mer innan en per-
son som söker asyl får besked om  
hen får uppehållstillstånd eller inte. 

Studieförbunden vill att asylsö-
kande inte bara ska få medverka i 
folkbildning och språkstudier från 
första dagen, utan också till sista. För 
att varje person ska få möjlighet att 
delta i minst tio timmar i månaden 
behövs ytterligare 500 miljoner kro-
nor, menar Studieförbunden.

500 miljoner behövs 
till folkbildning

Den svenska allmänhetens vilja 
att skänka pengar till organi - 
sa tioner med 90-konto var 
rekordhög under 2015. Hela 

7,1 miljarder kronor kom från privat-
personer, en ökning med en miljard 
jämfört med 2014. Det visar statistik 
från Svensk Insamlingskontroll.

Tillsammans med bidrag från 
näringslivet och andra organisationer 
uppgick insamlingen till 90-konton 
till 19,5 miljarder kronor, vilket är en 
ökning med 1,5 miljarder.

Förklaringen till vår ökade 
givmildhet anses vara flyktingkri-
sen. Ett tydligt tecken på det är den 
kraftiga ökningen av gåvor som gått 
till hjälporganisationer. Exempelvis  
ökade UNHCR, en organisation som 
uteslutande hjälper människor 
på flykt, sina intäkter med 
96 procent under 2015. 
Röda korset ökade med 

33 procent, Rädda barnen med 28 
procent och Radiohjälpen med 53 
procent.

– Det är en fantastisk utveckling, 
att allmänhet och övriga givare 
uppvisar ett stort förtroende för 
organisationer med 90-konto och att 
givandet till dessa når nya rekord-
nivåer. Det visar också att behovet 
av kontroll är mycket viktigt, att 
organisationerna har ordning på sin 
ekonomi och hur gåvorna används 
samt att det finns ett högt förtroende 
för att skänka gåvor och bidrag till 
organisationer med 90-konto, säger 
controller Tommy Jonsson på Svensk 
Insamlingskontroll. 

Det är bara 90-konton som ingår 
i statistiken och den visar att vi 2015 
gav dubbelt så mycket till organi-
sationer som 2006, en ökning från 
drygt 10 miljarder till nästan 20 
miljarder.

Svenskarna skänker 
rekordmycket pengar
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Under 2015 ökade svenskarnas gåvor till  
hjälporganisationer med en miljard kronor  
jämfört med året innan.  

UNHCR, en organisation som 
uteslutande hjälper människor 

på flykt, ökade sina intäkter 
med 96 procent under 2015.

40 
procent  

Drygt 40 procent av 900 tillfrågade 
organisationer svarar att de har 

gjort insatser för nyanlända under 
det senaste året trots att organisa-

tionerna inte har det som sin  
huvuduppgift, emligt MUCF.

Studieförbunden vill ha 
ytterligare 500 miljoner 
kronor till språkstudier för 
asylsökande.



Nilla Fischer gjorde mål i den 
allra första matchen mot 
Sydafrika. Ett mål som senare 
skulle visa sig avgörande för 

det svenska fotbollslandslagets avan-
cemang till kvartsfinalen i sommarens 
OS. Därefter fortsatte fotbollshjältarna 
att vinna. De kunde åka hem från Rio 
de Janeiro med ett OS-silver, samtidigt 
som en hel nation svenskar firade.

Fotbollsproffset Nilla Fischer spelar 
i Wolfsburg. Hon har varit en given del 
av det svenska fotbollslandslaget sedan 
2001, men till skillnad från herrarna 
som spelar fotboll på samma nivå är det 
inte självklart för damerna att kunna 
leva på sin elitsatsning. Samtidigt som 
Zlatan Ibrahimovic, Kim Källström och 
de andra männen fått stora summor 

pengar har elitidrotten på damsidan 
behandlats styvmoderligt. Det gör 
också att kvinnorna i större utsträck-
ning måste jobba eller plugga vid sidan 
av och planera för framtiden.

– Jag kombinerar fotbollen med 
studier på kvartsfart och det är för 
mig max för att få det att gå ihop. Jobb 
vid sidan av känns otänkbart med de 
träningstider och det antal resdagar vi 
har, säger Nilla Fischer.

Hon hoppas att framgångarna i OS 
kan hjälpa till att stärka damidrotten i 
landet.

– Som det ser ut i dag är det orättvist 
och diskriminerande. Idrottsförbun-
den, både nationellt och globalt, måste 
se över sin genuspolicy och fördelning 
av resurser för att långsiktigt kunna 
förändra idrottens jämlikhet, säger 
Nilla Fischer.
 
Att det råder stora skillnader mellan 
kvinnor och män konstaterar även Owe 
Stråhlman. Han är idrottsforskare vid 
Göteborgs universitet och har tittat 
närmare på elitidrottares karriärmöjlig-
heter. Forskningen bygger på enkätun-
dersökningar som genomförts löpande 
sedan 1989. Sammanlagt har över 1300 
före detta svenska elitidrottare som 
tävlat på internationell nivå deltagit. 

En elitidrottare är i snitt aktiv i tio till 
elva år och om kvinnorna drar nitlotten 
under sina elitaktiva år får männen 
tillbaka det den dagen de slutar med sin 
idrott. Det framgår tydligt av forsk-
ningen.

– Vi har sett att kvinnliga elitidrot-
tare är bättre förberedda för livet efter 

en elitsatsning. Mer än 50 procent av 
kvinnorna har en akademisk utbildning 
när de lägger av med sin sport, jämfört 
med bara 30 procent av männen, säger 
Owe Stråhlman.

Med en utbildning i ryggen upplevs 
avslutet inom idrotten lättare. I stället 
för arenan går man till jobbet som 
exempelvis civilingenjör eller sjukskö-
terska. Det blir inte lika tomt. 

– Det finns en risk för depression 
när man går från att vara stjärna till att 
plötsligt sakna sammanhang. Telefonen 
slutar ringa. Alla kan inte bli tränare 
eller expertkommentator i tv så då 
måste man försöka hitta vad man vill 
göra med sin karriär. Det är inte alltid 
enkelt, säger Owe Stråhlman.
 
Sandra Sandberg är fotbollsspelare i 
elitettan. För henne har fotbollen varit 
en självklar del ända sedan hon som 
tioåring klev in på fotbollsplanen där 
ett gäng grabbar tränade och snabbt 
välkomnades in i laget. När hon blev 
äldre valde hon ett fotbollsgymnasium i 
Sundsvall och fortsatte därefter att satsa 
på idrotten. Hon hade inte en tanke på 
något annat än fotbollen. Inte förrän 
hon råkade ut för det som hon varit 
rädd för.

– Jag skadade korsbandet och visste 
att jag hade en rehabiliteringstid på åtta 
månader framför mig. Allt hade gått 
på räls och nu kunde jag inte längre 
göra det jag älskade att göra. Men jag 
insåg att jag ville plugga vidare och när 
det här hände kände jag att det var bra 
tajming att köra i gång, säger Sandra 
Sandberg.

REPORTAGE | ORGANISATIONER & FÖRENINGAR
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En elitidrottare är i snitt aktiv i runt tio år, men vad händer 
sedan? Inblick tog reda på hur man gör sig redo för ett liv efter 
medaljer och landslagstävlingar – och vilken grupp som har 

svårast att klara övergången.
TEXT Anna Liljemalm  FOTO Kristofer Lönnå

LIVET EFTER
ELITSATSNINGEN

Nilla Fischer har inte tänkt så jättemycket på 
karriären efter proffstillvaron. »Fokus är helt 
på fotbollen«, säger hon.
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Sandra Sandberg är fotbolls-
spelare i elitettan. Hon hade 

inte en tanke på något annat än 
fotbollen förrän hon skadade 

korsbandet och behövde tänka 
på livet efter idrottskarriären.

INBLICK 7
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Hon läste att det fanns en bra klinik 
för korsbandsrehabilitering i Umeå och 
flyttade dit. I dag har hon återvänt till 
Sundsvall och kombinerar fotbollskar-
riären med studierna vid Umeå univer-
sitet. Om ett halvår är hon färdigutbil-
dad fysioterapeut. 

– Trots att vi spelar på näst högsta 
nivån finns det ingen i laget som är 
heltidsproffs. Alla studerar eller job-
bar heltid parallellt. Alla måste ha en 
backup-plan för att kunna försörja sig. 
Jag tränar sju pass i veckan, men för det 
mesta funkar det otroligt bra. Det är 
bara ibland det är svårt att hinna både 
plugga och träna och prestera på båda 
hållen samtidigt som man vill hitta nå-
got inre lugn och umgås med kompisar 
och familj, säger Sandra Sandberg. 

Sedan Umeå universitet blev ett 
så kallat riksidrottsuniversitet har 
utbildningsväsendet fått stor förståelse 
för hennes träningstider. Om en viktig 
turnering krockar med en tenta har 
man löst det gemensamt. Hon pekar 
ut det som en av framgångsfaktorerna. 
Även Göteborg och Stockholm har fått 
riksidrottsuniversitet som alla vänder sig  
till elitidrottare som tävlar på högsta eller  
näst högsta nivån i sin sport. Helt enkelt  
för att uppmuntra fler att utbilda sig. 

Magnus Erlingmark är generalsekre- 
terare för Spelarföreningen Fotboll i 
Sverige. De samarbetar med Unionen 
och jobbar fackligt för att fotbollsspe-
larna ska få så bra villkor som möjligt. 
Han lyfter karriärplanering som en av 
de enskilt viktigaste frågorna.

– Som fotbollsspelare kan man hålla 
på tills man är 35 år om man har tur 
och får vara frisk. Då är det en massa 
tid kvar till pensionen. Även om du 
skulle vara ekonomiskt oberoende har 
ju alla andra ett jobb. Det gäller att hitta 
något som känns intressant när karriä-
ren är över. Vi försöker få spelarna att 
tänka på det här så tidigt som möjligt. 
Just nu är fotbollen viktigast, men sen 
då? säger Magnus Erlingmark.

Som ett led i detta har man etablerat 
en cv-databas där medlemmarna får 
svara på frågor i ett formulär. När alla 
uppgifterna är ifyllda skapas auto-

matiskt ett färdigt cv som sedan kan 
användas för att söka jobb.

– Många spelare har bara gått gym-
nasiet och sedan spelat fotboll i 15 år. 
Då har man inte jobbat med så mycket. 
Men vad innebär det att spela fotboll? 
Man är kanske bra på att jobba i grupp, 
bra på att jobba mot mål, duktig på att 
hantera press och van vid att hantera 
medierna. Översätter man mot närings-
livet finns det många saker en arbets-
givare värdesätter hos en högpreste-
rande tävlingsmänniska, säger Magnus 
Erlingmark.

Han vill också poängtera att riks- 
idrottsuniversitet och liknande samar-
beten är en bra väg framåt. Även Owe 
Stråhlman håller med.

– Det måste gå att syssla med utbild-
ning och träning samtidigt. Man ska så 
klart inte ge idrottarna någon gräddfil, 
men det är bra att skapa möjligheter så 
att man inte tvingas välja. Jag kan tänka 
mig att musiker som behöver åka på 
turnéer skulle kunna få samma  
chans. I dag går det ju faktiskt att  
göra väldigt mycket på distans.  
Det behöver inte vara så svårt. 

REPORTAGE | ORGANISATIONER & FÖRENINGAR

»Alla måste ha en backup-plan 
för att kunna försörja sig.«

8 INBLICK  
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V irtual reality-tekniken, förkortad som VR, har blivit 
ett allt vanligare inslag i vår vardag, och används i 
dag inom bland annat psykiatri, medicin och konst. 
2016 ser ut att bli det år då virtual reality även på 

allvar tar steget in i välgörenhetskampanjer. Redan i vintras 
drev Stadsmissionen i Göteborg kampanjen »5 minuter i 
hemlöshet«, där människor med hjälp av VR-glasögon fick 
möjligheten att se världen ur en hemlös persons ögon.

Malin Lernfelt är kommunikatör på 
Göteborgs kyrkliga stadsmission och 
var med och drev »5 minuter i hemlös-
het«, som visades under julhelgen. 
Hennes erfarenhet av att arbeta med 
virtuell verklighet i insamlingssyfte är 
delad – genom en realistisk verklighet 
gör tekniken det möjlighet att nå längre med ett budskap, 
samtidigt innebär tekniken att spridningen blir begränsad.

– Många saker har varit bra, andra mindre bra. Vi visade 
virtual reality-filmen för bland annat näringslivspersoner 
och politiker, och de reagerade väldigt starkt. Men vi fick 
inte så mycket uppmärksamhet som vi hade velat med den 
film vi gjorde som visade hur människor ser på VR-filmen. 
Ibland är fortfarande det enkla bäst, säger Malin Lernfelt.

Hon tror att virtuella kampanjer har en framtid för att 

lyfta humanitära frågor, men att det krävs att människor har 
bättre tillgång till egna VR-glasögon.

– Att jobba med VR som idéburen organisation är väldigt 
bra, men en kampanj över julen kanske inte var det ultimata 
tillfället. Däremot finns ju filmen och utrustningen kvar, så 
på så sätt har den här kampanjen längre liv än andra, säger 
Malin Lernfeldt.

Joachim Beijmo, tidigare kommuni-
kationschef på Sida, har en mer posi- 
tiv erfarenhet av virtuella kampanjer 
efter att ha arbetat med »8 minuter på 
flykt«, en virtuell film som visades på 
bland annat Stockholms Central och 
Bokmässan.

– Det var otroligt effektivt, många stannade upp och ville 
använda VR-glasögonen. Vi fick också stor uppmärksamhet 
på sociala medier – de som hade sett filmen ville gärna dela 
den vidare, vilket gjorde att spridningseffekten blev större, 
säger Joachim Beijmo.

Under hösten planerar Sida att lansera en ny VR-kampanj.
– Efter »8 minuter på flykt« fick vi blodad tand och tyckte 

att det här var någonting vi ville använda i vår kommunika-
tion, säger Joachim Beijmo.

2016 ser ut att bli året då virtual reality-tekniken på allvar tar steget  
in i välgörenhetskampanjerna. Men hur effektiv är den egentligen?

Virtuell välgörenhet 

»Ibland är 
fortfarande det 

enkla bäst.«

TEXT Henrik Sahl Johansson  ILLUSTRATION Martin Nicolausson
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»Varje dag får jag frågor om hur man lyckas i sociala medier.«

Varje dag får jag frågor om hur man lyckas i sociala medier. 
Det kanske inte är så konstigt eftersom jag är vd för en sociala 
medier-byrå. Svaret på den frågan var bra mycket enklare 

för sex år sedan när jag började jobba med sociala medier. Då 
fanns bara Facebook, det fanns en enorm organisk potential bara 
i att lägga upp något alls där. Fans blev överlyckliga när varumärken 
och organisationer faktiskt svarade på en kommentar. I dag vet de 
flesta att verkligheten ser annorlunda ut. Men frågan »hur lyckas 
man i sociala medier«, den får jag fortfarande. Oftast hoppas man 
på att jag sitter inne med de tre tipsen som »löser« det som plöts-
ligt blivit så svårt.

Och det är just vår medfödda benägenhet att leta efter enkla 
lösningar som utgör det största hindret för alla företag och or-
ganisationer som vill lyckas i sociala medier. Genvägarna må ha 
funnits i de sociala mediernas begynnelse, men tyvärr är det så 
att Facebooks och andra plattformars algoritmer i allt 
större utsträckning premierar det som premieras i  
livet i övrigt – kunskap, arbete och ännu mer arbete. 
För dig som har insett att sociala medier är fram-
tiden och är villig att jobba hårt för framgången 
har jag trots allt tre mycket konkreta tips:

1. Få folk att bry sig. Alltså – fokusera på inne-
hållet. Det är naturligtvis något som de flesta  
redan gör. Men frågan är: lyckas du beröra 
människor med ditt innehåll, bidra med något 
i deras liv som är relevant? Sociala medier är ut-
märkta forum att testa ditt innehåll i. Men redan 

innan du kastar ut det – försök att se på dig själv i ett utifrånper-
spektiv och ställ dig frågan – vad kommer människor att göra 
med det här? Kommer de att titta på den här videon? Varför? 
Har jag gett människor incitament att göra det?
 
2. Format. Oavsett hur bra ditt innehåll är är bara halva jobbet 
gjort när du har producerat det. Om du ska nå ut behöver du 
ha ett format som passar för de plattformar och situationer där 
du tänker att människor ska konsumera ditt innehåll. Att sända 
en reklamfilm som du gjort för tv på Facebook är en precis lika 
dålig idé som att sända tv-reklam i radio och tvärtom. Och titta 
alltid in i framtiden – vad ser vi till hösten och våren? Live, 360, 
VR, vad mer? 
 

3. Distribution. Tänker du »det här innehållet är så bra så det 
kommer att sprida sig självt« – sluta läsa det här. Eller 

tvärtom – börja läsa snarare! Det fungerar inte så 
längre. Det är taskigt mot ditt fantastiska content 

att inte göra en strategisk plan för var, när och 
hur du ska exponera ditt content. Det kommer 
inte sprida sig självt, det är det enda jag kan lova dig.

Jag vet att mina tips är »jobbiga«. De betyder 
nämligen att sociala medier för länge sedan slu-
tat vara en extrakanal där du kan kasta ut lite 
mobilfotade bilder i samband med kanelbullens 
dag. Men se det som en möjlighet! Belöningen 
för hårt arbete är nämligen – just det – framgång! 

SLUTORD | ORGANISATIONER & FÖRENINGAR

KRÖNIKA

Jobbiga vägen till framgång

Emma Blom
Vd Social Industries

1
2
3

Läs på. Normkritik handlar om kunskap, inte om åsikter.  
Det finns flera böcker i ämnet som kan ge en bra introduktion.

Bryt invanda mönster. Genom att utmana normer kan ni 
nå ut bredare, få fler medlemmar och bli mer relevanta för de 
medlemmar ni redan har.

Förankra. Om det normkritiska arbetet ska ge långsiktiga 
effekter behöver hela organisationen vara med på tåget, det 
räcker inte med någon enstaka temadag.

NIKLAS HILL
Vd på bokförlaget Trinambai och 
expert på normkritik. 

Vässa din normkritik
KOMPETENS

Tre råd för hur du kan förbättra din normkritik:
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FÖRDEL

Nyheter och erbjudanden för just din bransch. 

Har du en LinkedIn-profil som 
sticker ut, skapar intresse och gör 
att du blir hittad? Är du osäker finns 
nu chansen att få feedback på din 
LinkedIn-profil. En bra uppbyggd 
LinkedIn-profil är extra viktigt när du 
aktivt söker jobb eller är öppen för 
att bli handplockad till en ny tjänst, 
eftersom många arbetsgivare och 
rekryteringsföretag kommer att läsa 
din LinkedIn-profil vid en rekrytering.  
Tillsammans med Newstarts erfarna 
karriärcoacher erbjuder Unionen just 

nu granskning av din LinkedIn- 
profil, webinarier och en bokrabatt 
som hjälper dig att sticka ut, skapa 
intresse och bygga ditt personliga  
varumärke på LinkedIn. På kort tid  
får du en övergripande bild av hur  
bra din profil är och vad som behöver  
förbättras för att du ska nå dina mål.

 
Läs mer om LinkedIngranskningen 
på: unionen.se/medlemskapet/ 
medlemsformaner/linkedin- 
granskning

 
Är du intressant  
på LinkedIn?

FOKUS, MILJÖAKTUELLT 
OCH ANDRA TIDNINGAR 
TILL BRA RABATT 
Nu finns medlemsrabatterna på tidnings-
prenumerationer samlade på ett ställe, 
enkelt och överskådligt. Som medlem i 
Unionen har du 25–40 procents rabatt 
på cirka 70 olika tidningar. På tidningen 
Ny Teknik får du hela 78 procents rabatt. 
Se erbjudandena på unionen.isf.se/

Utveckla din karriär. Genom Unionens 
avtal med Diploma Utbildning får du kraf-
tig rabatt på onlinebaserade utbildningar 
från ledande utbildningsbolag. Du hittar 
kurser inom ekonomi, försäljning, juridik, 
kommunikation, kundvård, ledarskap 
och marknadsföring, till priset 595 kr per 
utbildning, oavsett tidigare pris. 

Med onlineutbildningar väljer du själv 
när i veckan och på dygnet du vill vida-
reutbilda dig. Du har tillgång till dem via 
dator, läsplatta eller mobil och kan pausa 
och repetera kursen så mycket du vill 
och behöver. När du har genomfört 
utbildningen har du möjlighet att få ett 
diplom som du kan lägga till ditt cv. 
Du hittar mer information på 
unionen.diplomautbildning.se

DIPLOMA UTBILDNING

Funderar du på att vidareutbilda dig  
finns pengar att spara via ditt med-
lemskap. Unionens studiestöd ger dig 
ersättning för kursavgifter samt litte- 
ratur- eller materialkostnader när du vill 
kompetensutveckla dig i arbetslivet. 
Unionen ger dig ersättning med 3 200 
kronor per termin. 

Den totala summan som går att 
söka är 12 800 kronor. För att få stu-
diestöd krävs att du har varit medlem i 
Unionen i minst sex månader. Tidigare 
medlemskap i Unionen Student eller 

annat fackförbund räknas också. 
Handläggningstiden beräknas till åtta 
veckor. 

Om du vidareutbildat dig tidigare 
men glömt att ansöka om ersättning 
kan du söka retroaktivt ett år tillbaka i 
tiden. Ansökningsblanketter och mer 
information om studiestödet finns på 
Unionens hemsida.

12 800 kronor till din utveckling
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Läs mer och värva på
www.unionen.se/kompis

Har du en kompis, kollega, affärskontakt eller 
granne som inte är med i Unionen än? Värva 
din kompis så bjuder vi er på en värvnings-
premie respektive välkomstpresent, värde  
100 kr per person. Välj mellan böcker, bad-
handdukar, solcellsladdare, Unionenparaply 
m m – eller att vi istället skänker 100 kr till 
SOS Barnbyar. 

De 3 första månaderna är dessutom gratis 
för den nya medlemmen, värde upp till 675 kr 
eller 1.125 kr (exkl moms) för egenföretagare. 

Erbjudandet gäller när du värvar en 
yrkesverksam eller egenföretagarmedlem 
(inte student- eller pensionärsmedlem).

Värva en kompis. 
Välj varsin premie.

VÄRDE100 KRPER PERSON


