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Läs mer på
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till nummer  71700

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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SERVICE & TJÄNSTER | VÄLKOMMEN

Välkommen  
till din bransch!

• NYHET: Ett nytt debattforum ska driva 
    besöksnäringens frågor. 

• REPORTAGE: Nordic Choice Hotels om       
    hbtq-arbetet som blivit prisbelönt. 

• TREND: Efter hotellbokning – nu vill Poppice
    att företag ska boka lokaler online. 

• KRÖNIKA: Attityden till funktionsned- 
 sättningar har förändrats, enligt Samhalls   
 Albin Falkmer

Den här tidningen  
bevakar aktuali teter och 

trender i service- och 
tjänstebranschen 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. 

Det har varit en dramatisk politisk sommar med Brexit,  
försök till statskupp i Turkiet och attentat i Thailand. 

Hur påverkar omvälvande  
händelser resebranschen? 

Hur förändras 
resandet?

Ansvarig utgivare Tomas Lovén , Unionen Projektansvarig Mikael Sundström mikael.sundstrom@unionen.se
Redaktör Mattias Dahlström mattias.dahlstrom@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

– Efterfrågan till Turkiet har gått tillbaka i 
flera år och vi har dragit ner volymerna till 
landet med drygt 40 procent. Vi anpas-
sar våra volymer efter efterfrågan och 
har alltid en beredskap att styra volymer 
till andra länder om efterfrågan går ner. Vi 
har inte upplevt att människor slutat resa, 
i  stället har man valt bort vissa resmål.

– Enstaka händelser har oftast en mycket 
temporär påverkan. Efter attentatet i 
Istanbul tog det bara fyra dagar innan 
bokningarna var tillbaka på samma nivå 
som innan. Med det sagt är det givetvis 
så att frekventa rubriker om oroligheter, 
som vi exempelvis sett om Turkiet det 
senaste året, har en effekt.

Magdalena Öhrn 
Informationschef, 
Ving

Mathias Bergendahl 
Nordisk informations-
chef, TUI Nordic/Fritids-
resegruppen

MÅNADENS SNACKIS

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

✓ Det har varit en omvälvande som-
mar. Storbritannien röstade för ett 
utträde ur EU. I Turkiet genomfördes 
ett försök till statskupp och i Thailand 
briserade bomber på inte mindre än 
nio olika platser i början av augusti, 
flera av dem på populära turistorter.

✓ Både Turkiet och Storbritannien 
har, enligt statistikbyrån Resurs, hört 
till de tio mest populära resmålen för 
svenska resenärer. Till Thailand reser 
ungefär 350 000 svenskar varje år.     
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NYHETER | SERVICE & TJÄNSTER

De fem största orosmomenten bland 
vägturister i fem länder i Stena Lines 
nya bilsemesterrapport:
1. Att någon blir sjuk.
2. Att få bensin-/motorstopp.
3. Att få punktering.
4. Att fastna i långa bilköer.
5. Att budgeten inte räcker till. 

Britterna vill  
granska OTA:er
Det brittiska överhuset vill granska 
OTA:er, Online Travel Agencies, närmare 
än vad som hittills varit fallet. I en rap-
port menar politikerna att det saknas 
transparens när det gäller online- 
turistbyråernas konkurrensbegräns-
ningar. British Hospitality Association, 
BHA, som uttryckt stöd för den nya 
granskningen, har tidigare kritiserat 
de regler som gör att OTA:er kan hålla 
lägre priser på bokning av hotellrum 
än hotellens egna hemsidor. Reglerna 
har redan blivit olagliga i Frankrike 
och i Tyskland har både booking.com 
och HRS anklagats för att begränsa 
konkurrensen. 

Höjda avgifter hotar 
kryssningsturismen
På uppdrag av regeringen har Sjö-
fartsverket tagit fram ett nytt förslag 
på en avgiftsmodell för anlöpande 
fartyg, något som är tänkt att motverka 
det statliga verkets förluster. Nu höjs 
i  stället röster, skriver Besöksliv, om att 
de höjda avgifterna skulle kunna slå 
hårt mot turismen. Både Stockholms 
hamnar och Stockholm Visitors Board 
varnar för att ökade farleds- och lots- 
avgifter kan leda till att rederier lägger 
om sina kryssningsrutter i Östersjön, 
vilket kan bli ett hårt slag mot besöks-
näringen. 

– Vi är oroliga för att avgiftshöjning-
arna gör att kryssningsfartygen kan 
välja andra destinationer i Östersjön än 
Stockholm, vilket är ett stort problem, 
säger Sandra Gegerfelt, utredare på 
Stockholms Hamnar AB, till Besöksliv.

Begränsat Airbnb i Berlin
Berlin var länge en av få europeiska storstäder där man fortfarande kunde bo förhållande- 
vis billigt, men de senaste åren har hyrespriserna skjutit i höjden: mellan 2009 och 2014 
ökade hyrorna med 56 procent. En av anledningarna tros vara privatuthyrning och nu 
försöker myndigheterna, skriver Sveriges Radio, motverka de skenande hyrorna genom 
att begränsa uthyrningstjänster som Airbnb och liknande. Till skillnad från tidigare kan 
man inte längre hyra ut hela lägenheter utan bara enskilda rum. Bryter man mot de nya 
reglerna kan det svida rejält : den högsta straffavgiften är på hela 100 000 euro. 

Fazer Food Services har under 
flera år försett delar av försvaret 
med mat och servering. Nu ut- 
ökas samarbetet. Ett nytt fyra-

årigt avtal har slutits mellan Försvarets 
Materielverk och Samhall (som Fazer 
är partner till) som gäller all matverk-
samhet på 34 orter och 60 enheter i 
södra, västra och mellersta Sverige. 
Fazer Food Services har tidigare levere-
rat mat i södra delen av landet, men 
Mälar- och Stockholmsområdet är helt 
nytt för serviceföretaget.

Det nya avtalet är värt 250 miljoner 
kronor per år och inleds 1 februari 
nästa år då Fazer börjar leverera ärt-
soppa och annan klassisk lumpenmat 

till värnpliktiga. Fazer kommer ansvara 
för all tillagning och servering av mat i 
såväl restauranger som ute i fält.

– Vi ska förse alla som ligger ute i 
fält med mat som levereras i isolerade 
kärl, vilket ställer speciella krav. Det 
finns också kategorier av militärer som 
behöver speciell mat. Jägarförband 
och röjdykare behöver exempelvis 
mycket kaloririk och energigivande 
mat eftersom de jobbar under så tuffa 
förhållanden, säger Morgan Christof-
fersson, kommersiell direktör på Fazer 
Food Services i Sverige.

Det nya avtalet innebär att Fazer 
kommer nyanställa på de orter där de 
tidigare inte haft någon verksamhet.

Fazer utfodrar 
försvaret
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Nu kommer Fazer 
Food Services att 
koka ärtsopa till en 
ännu större del av 
försvaret.

Fazer Food Services samarbete med försvaret 
utökas. Nu ska företaget stå för matserveringen 
också i Stockholm och Mälarområdet.
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Fäviken i Jämtland hamnar precis  
utanför prispallen, men är högst  

rankat av de åtta svenska restau-
ranger som tar plats på OAD:s 200 

namn långa lista över Europas  
bästa restauranger. 

SERVICE & TJÄNSTER | NYHETER

Ett debattforum för besöksnäringen har skapats. 
Initiativet ska hjälpa branschen att tillsammans 
driva frågor. 

Under besöksnäringsmässan i 
Göteborg i mars lanserades ett 
dialogforum. Initiativet togs av 
näringslivs- och innovationsmi-

nister Mikael Damberg och tanken är att 
forumet ska samla olika representanter 
från branschen för diskussioner och 
dialog. Bland de inbjudna fanns Visitas 
vd Eva Östling, representanter från Visit 
Sweden, Hotell- och restaurangför-
bundet, Tillväxtverket och Västsvenska 
Turistrådet, samt Parks & Resorts vd 
Christer Fogelmarck, en representant 
från Choice Hotels, Göta Kanals vd An-
ders Donlau och Skistars representant 
Mattias Lindström.   

– Det fanns en bred enighet om beho-
vet av en samordnad politik och strategi 
för att driva på utvecklingen än mer, sa 
Eva Östling till tidningen Besöksliv efter 
det första mötet för dialogforum. 

– En annan fråga som alla nämnde 
och det fanns enighet kring var behovet 
av ökade satsningar på infrastrukturen.

Eva Östling ser debattforum som ett 
sätt att ena branschen och hjälpa den att 
tillsammans driva frågor. 

– Besöksnäringen är en basnäring 
som spänner över flera sektorer i sam-
hället, flera myndigheter och depar-
tement. Kunskapen om våra företags 
förutsättningar har varierat, varför det 

är bra att Näringsministern samlar 
aktörerna för att gemensamt diskutera 
vilka utmaningar vi står inför och hur vi 
ska tackla dessa för att kunna fortsätta 
utveckla vår näring, fortsätter hon.

Deltagarna i forumet ska samlas två 
gånger om året och Eva Östling ser fram 
emot nästa sammankomst.

– Sverige står inför utmaningar vad 
gäller hur vi ska skapa fler jobb, öka 
integrationen och stärka vår export. I 
samtliga delar är besöksnäringen en 
avgörande aktör för att lyckas. Då krävs 
att våra frågor diskuteras mer återkom-
mande, säger hon till Besöksliv.

Nytt debattforum  
ska ena branschen

Slut på att spola  
i Östersjön
Svenska passagerarfartyg har sedan 
en tid tillbaka inte släppt ut toalettvat-
ten utan att det först gått igenom ett 
reningsverk. Nu ska även resten av 
fartygen och färjorna runt Östersjön 
följa efter, då den internationella sjö-
fartsorganisationen IMO har beslutat 
att förbjuda toalettutsläpp i området, 
rapporterar Travelnews. För nya fartyg 
är det 2019 som gäller, befintliga fartyg 
kan vänta ytterligare ett par år.

– Jag är glad att vi nu äntligen får 
ett förbud mot toalettavfall i Öster-
sjön. Från svensk sida har vi arbetat 
mycket aktivt med denna fråga. Utan 
det svenska engagemanget hade den 
överenskommelse som nu nåtts inte 
varit möjlig. Det har varit en lång och 
tidvis knepig förhandling, då ett stort 
antal stater varit emot ett förbud, sä-
ger infrastrukturminister Anna Johans-
son i ett pressmeddelande.

Skistar bygger ut
Fjälljätten Skistar – med anläggningar 
i svenska Åre, Sälen, Stockholm och 
Vemdalen samt norska Trysil och 
Hemsedal – utökar verksamheten till 
Centraleuropa. Med ett bud på drygt 
90 miljoner kronor har företaget köpt 
68 procent av aktierna i österrikiska 
skidorten St Johann och planerar nu att 
bygga flera hotell på orten.  

– Vi kan nu komplettera våra skandi-
naviska destinationer med en europe-
isk skidort i erbjudandet till våra gäster. 
Vi får också en möjlighet att profilera 
St Johann som en SkiStar-destination 
med fokus på familjens skidupplevelse 
mot en europeisk målgrupp, säger Mats 
Årjes i ett pressmeddelande.   

Visitas vd Eva Östling.

Expedias Greg Schulze om att webbjätten från och med i höst  
också erbjuder tågresor i sitt utbud. Till en början bara i Storbritannien,  

men från och med nästa år även i flera andra delar av Europa.

»Resenärer kommer att kunna  
skapa helt nya typer av paketresor, 
där man kombinerar tågresor med  
en hotellvistelse, bilhyra och annat 

man vill göra på resmålet.«
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REPORTAGE | SERVICE & TJÄNSTER

För Nordic Choice Hotels är hbtq-frågan så självklar att det är 
en icke-fråga. Det är en av anledningarna till att hotellkedjan 

fått Unionens pris som årets mest hbtq-vänliga arbetsplats.  
TEXT Paola Langdal FOTO Stefan Holm

En vinnande   MÅNGFALD

Marie Gehlin och Ann 
Ekengren på Nordic 
Choice Hotels tycker 
att mångfaldsarbete 
sitter i företagets DNA.
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SERVICE & TJÄNSTER | REPORTAGE

A tt få vara sig själv på jobbet 
borde vara en självklarhet. 
Om alla trivs så presterar 
man också bättre. Fortfa-
rande är det dock många 

hbtq-personer som känner sig diskri-
minerade på arbetsplatser runt om i 
landet. Marina Åman, 2:e vice ordfö-
rande på Unionen, bestämde sig därför 
för att driva på för att förbundet skulle 
engagera sig mer.

– Problemet är att man inte sett hbtq-
frågan som en arbetsplatsfråga. Men 
blir man illa behandlad på jobbet måste 
vi finnas där för alla våra medlemmar, 
oavsett vad det gäller. säger hon.

Sen hon först engagerade sig har 
det hänt en del. Redan 2009 instiftade 
Unionen ett pris som skulle gå till den 
arbetsplats som var mest hbtq-vänlig. 
Varför vissa arbetsplatser lyckas bättre 
än andra vad gäller mångfaldsfrågor är 
enligt Marina Åman en ledningsfråga.

– Det är när ledningen på ett företag 
är tydlig med att mångfald är viktigt 
som det genomsyrar hela organisatio-

nen, säger hon och berättar att man från 
Unionens sida har uppmärksammat 
ett ökat intresse för frågan generellt på 
arbetsplatser. 

– Jag tror det beror på att fler arbets-
givare inser att mångfald är lönsamt. 
När anställda trivs presterar de också 
bättre.

I år gick priset till Nordic Choice 
Hotels med motiveringen att företaget 
bedriver ett ambitiöst arbete för lika rät-
tigheter och möjligheter, oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet och könsuttryck. 
Nordic Choice Hotels är en stor arbets-
givare och har cirka 6 000 anställda i 
Sverige, vilket ställer extra höga krav på 
ledningen. Ann Ekengren, HR manager 

på Nordic Choice Hotels Sverige, menar 
att attityden uppifrån, från styrelsen, 
skapar den öppenhet som finns på 
arbetsplatsen.

– Vi har en stark företagskultur där 
mångfald är en del av vårt DNA. Det är 
vår övertygelse att om vi ska lyckas vara 
så framgångsrika som vi är måste vi 
ta ansvar för både personal och gäster, 
men även miljön. Det här priset visar 
att vi arbetar åt rätt håll, säger hon och 
berättar att företaget arbetar med flera 
projekt som främjar mångfald, som att 
ge asylsökande arbetspraktik, samarbete 
med Samhall samt en uttalad strategi 
om jämn könsfördelning.

– Egentligen är hbtq-frågan så själv- 
klar för oss att det är en icke-fråga. 
Mångfaldstänket genomsyrar allt vi 
gör, från våra internutbildningar till 
bemötandet av gäster och sociala enga-
gemang.
 
Hon får medhåll av sin kollega Marie 
Gehlin, Training & Quality Assurance 
Manager, CRM & Loyalty, på Nordic 

Choice Hotels och facklig represen-
tant för Unionen. Med sina 13 år på 
arbetsplatsen har hon en god inblick i 
företagskulturen. 

– Jag har alltid upplevt att det finns en 
nyfikenhet och öppenhet här som också 
handlar om att man alltid ska göra sitt 
bästa oavsett om man står i receptionen 
eller arbetar på kontoret. Det är ett 
genuint budskap som Petter Stordalen 
kan förmedla för att han själv står för 
det och som skapar en yrkesstolthet hos 
oss anställda, säger hon.

På frågan vad man kan göra ännu 
bättre för att personalen ska känna sig 
trygg och sedd svarar Marie Gehlin att 
det handlar om bra kommunikation. I 
början av året var hon med och startade 

»När anställda trivs presterar  
de också bättre.«

INBLICK 7
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en lokal Unionenklubb på arbetsplatsen 
som ger möjlighet att bidra med förslag 
till förbättringar och se till att likabe-
handlingsplan finns och efterföljs.

Peter Tai Christensen, utredare inom 
området likabehandling på Unionen, 
tror att företag som intresserar sig för 
hbtq-frågor har allt att vinna.

– Det finns forskning som visar att 
företag som arbetar aktivt för att främja 
öppenhet och minska diskriminering på 
arbetsplatsen har färre sjukskrivningar 
och mindre konflikter. Det kan vara värt 
att tänka på.

Vid en närmare titt på vilka som 
vunnit hbtq-priset tidigare, exempelvis 
Ving och Sensus, finns en gemensam 
nämnare: det är företag från service-
branschen. Marie Gehlin på Nordic 
Choice tror att vinsterna beror på en 
genomgående attityd i branschen.

– Det ligger i grundpersonligheten 
hos oss som jobbar inom servicebran-
schen att man är en icke dömande 
person. Man måste helt enkelt vara 
omtänksam och proffsig på ett genuint 

sätt för att kunna bemöta alla typer av 
människor, oavsett bakgrund.

Andreas Ahlén är förbundsjurist på 
svensk besöksnärings branschorganisa-
tion Visita. Tillsammans med Unionen, 
Kommunal och Hotell- och restau-
rangfacket har han och Visita tagit 
fram utbildningen »Schysst vardag« 
som lanseras den tionde oktober och 
kretsar kring inkludering och hur man 
undviker kränkande särbehandling. 
Ahlén menar, precis som Gehlin, att 
hbtq-arbetet finns naturligt och nästan 
per automatik i branschen. 

– Vi ska se individen och vill att hen 
ska ha en så bra upplevelse som möjligt 
när hen äter eller bor på hotell. Vi lever 
på mötet med kunden, då kan man inte 
göra skillnad på folk. Dessutom finns 
det en vana att arbeta på det här sättet.

Servicebranschen drar också till sig 
unga medarbetare. 

– Att så många är relativt unga kan  
ha en del i att vi är bra på hbtq-frågor. 
Jag har ingen statistik kring detta,  
men det är troligt. Unga är uppvuxna 
med en annan verklighet än många 
äldre och är kanske mer inkluderande.

Servicebranschen är den bransch  
som växer starkast just nu och enligt 
Ann Ekengren ligger framtidens utma-
ningar i att kunna hitta rätt kompetens.

– Unga som kommer in på arbets-
marknaden vill arbeta på ett företag de 

kan vara stolta över. Vi kan därför inte 
strunta i miljö- eller mångfalds- 
frågor utan måste fortsätta arbeta aktivt 
med dem för att få upp attraktions-
kraften och nå den bästa kompetensen, 
avslutar hon.

REPORTAGE | SERVICE & TJÄNSTER

»Man måste vara proffsig för att 
bemöta alla typer av människor.«

Framtidens 
utmaning i 
branschen är 
att hitta rätt 
kompetens, 
enligt Ann 
Ekengren.
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A tt det svenska arbetslivet de senaste decennierna 
gått i en riktning där vi fått mindre fasta organisa-
tioner och allt fler som jobbar i tidsbestämda pro-
jektformer är ingen hemlighet. Det här ställer nya 

krav på arbetsplatsernas utformning. När personalstyrkan 
ofta fluktuerar i storlek gör också behovet av lokaler det.

Företaget Poppice har, precis som till exempel finska 
Venuu som nu etablerar sig i Sverige, 
som affärsidé att hjälpa företag och en-
skilda personer att hitta tillfälliga lokaler 
när behov uppstår. Än så länge finns den 
stora majoriteten av de lokaler Poppice 
hyr ut i Stockholmsområdet, men även i 
Göteborg, Malmö och några städer till.

– Vi fungerar som en bokningsmotor för alla typer av 
företagslokaler, som kontor, enskilda arbetsplatser och 
konferensytor. Det kan röra sig om allt från en timme till en 
halvdag eller kanske upp till en månad, säger Niklas Möller 
som är vd på Poppice.
 
Internationellt har liknande tjänster – Meetingbooker, 
Liquidspace och Book2meet – funnits ett tag, men Anders 
Johansson, som analyserar besöksnäringen på Hospitality 

Visions, menar att det tidigare varit svårt för liknande tjäns-
ter att etablera sig i Sverige. 

– Många i branschen har tyckt att det varit svårlöst och 
komplicerat. Tidigare har försöken varit mer branschdrivna, 
nu är det mer entreprenörsdrivet. 

Johansson tror dock att förutsättningarna är bättre nu för 
lokalbokningstjänsterna. Inte minst för att konsumenterna 

är mer beredda.
– Både efterfrågan och mognaden är 

större nu, både bland konsumenterna 
och för business-to-business-bokning. 
Och varför skulle man inte kunna boka 
kontorsplatser och lokaler online när 
man kan boka hotell hur lätt som helst? 

Niklas Möller tycker inte att man ska behöva ringa runt 
till konferensanläggningar eller företagshotell och fråga om 
det finns plats, utan enkelt ska kunna få en översikt och 
boka ett så kallat »pop-up office« direkt på webben eller i 
mobilen.

– Att boka en konferenslokal när man är trångbodd, 
frilansare eller har ett flytande arbetsliv är inget nytt i sig, 
det vi gör är att samla de här anläggningarna på ett och 
samma ställe.

Efter Online Travel Agencies – nu kommer tjänsterna  
som erbjuder bokning av konferenslokaler och tillfälliga  
arbetsplatser. Är branschen mogen?

Sinne för lokaler

TEXT Daniel Åberg ILLUSTRATION Martin Nicolausson

SERVICE & TJÄNSTER | KOMPETENS

»Många i branschen har 
tyckt att det varit svår-
löst och komplicerat.«
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»Många vill öka mångfalden på sina arbetsplatser  
– men vågar inte.«

Negativa attityder och fördomar finns kvar tills någon ut-
manar dem. Att bryta igenom generationer av förutfat-
tade meningar kan vara svårt. Men när man väl lyckas, ja 

då kan det gå snabbt.
För att bättre kunna möta arbetsmarknadens krav undersöker 

Samhall regelbundet arbetsgivares attityder till att anställa per-
soner med funktionsnedsättningar. Undersökningar som sällan 
uppvisat några större förändringar. Tills nu. I sommarens under-
sökning ser vi attitydförändringar som är långt mer positiva än 
tidigare.

 Allt fler arbetsgivare anställer personer med funktions-
nedsättningar och attityderna har överlag förbättrats. 
Det är fantastiskt! Att fler ser vinsterna i att deras 
arbetsplatser speglar hela samhället och ger en 
bättre arbetsmarknad. Men framför allt ger 
det fler personer möjligheten att gå från ut-
anförskap till en arbetsgemenskap – en resa 
som alldeles för få personer med funktions-
nedsättningar får göra.

 För även om vi nu ser en ljusning vid hori- 
sonten står fortfarande hälften av alla per-
soner med funktionsnedsättningar utanför 
arbetsmarknaden. Det är lika oacceptabelt 
som det är ohållbart.

 Men vad beror det på? Låg produktivi-
tet? Brist på jobb? Kanske, i enstaka fall. 
Men oftast beror det på någonting långt 
värre: okunskap och fördomar. Hälften av 
de arbetsgivare som inte har anställda med 

funktionsnedsättningar menar att det beror på just okunskap och 
otrygghet. Många vill öka mångfalden på sina arbetsplatser – 
men vågar inte. Rädslan för att ställas inför något okänt är för stor.

 
På mängder av arbetsplatser är det alltså inte medarbetar-
nas förmågor som begränsar deras möjligheter – utan chefernas 
oförmågor att tänka bortom sina fördomar. Det ger en ganska 
dyster bild av svensk arbetsmarknad. Men okunskap är lättare att 
besegra än ovilja. Och det behöver inte alltid vara så svårt.

 Se exempelvis på den amerikanska apoteksjätten Walgreens. 
De ökade både vinst och effektivitet genom att anställa tu-

sentals personer med funktionsnedsättningar. Nyck-
eln till deras framgång var det »nya« arbetssättet 

A.T.P. – Ask The Person. I stället för att slentrian- 
mässigt anta vilka begränsningar medarbetare  
har så går de direkt till källan och frågar: 
»Skulle du klara den här uppgiften?«, »Vad 
behöver du för stöd i den här situationen?« 
Enkla frågor som jag tror att vi alla skulle 
må bra av att få lite då och då – och som 
fråga för fråga bryter igenom lager av gamla 
fördomar.

När attityder vänder och fler vill bidra 
till ett bättre samhälle – då har vi kommit 
en bra bit på väg. Men det är nu det riktigt 
hårda arbetet tar vid. Att alltid synliggöra 
kompetenser i stället för brister och att till-
sammans utmana fördomar med fakta. Till 
exempel genom att ställa en enkel fråga.

Albin Falkmer 
är kommunikationschef på Samhall och 
har tidigare arbetat som stabschef på 

Arbetsmarknadsdepartementet.

KRÖNIKA

En enkel fråga

Sitt inte still!
KOMPETENS

 2  Kör lite pausgympa. 
Det tar bara någon minut 
att få i gång blodcirkula-

tionen och mjuka upp muskler-
na. Rulla på axlarna, böj dig åt 
olika håll, vrid och luta huvudet 
åt sidorna. Tryck hakan långt 
bak så motverkar du gamnacke. 
Övningarna kommer att lösa 
upp spänningar, förebygga värk 
och göra dig piggare.

 1 Ställ dig upp och rör 
på dig lite minst en gång 
i timmen. För hälsan är 

det lika viktigt att minska 
den stillasittande tiden som 
att börja träna. Bara genom 
att resa på dig oftare kan du 
få stora hälsoeffekter som 
minskat midjemått och  
mindre risk för hjärt-kärl-
sjukdomar och diabetes.

 3 Ta en walk-and-
talk utomhus. Prova 
att starta nästa möte 

med en liten promenad där 
ni diskuterar dagens ämne. 
Sedan kan ni fortsätta mötet 
inomhus och skriva ned det 
ni kommit fram till. Att röra 
på sig utomhus gör att stress-
hormonerna går ned och du 
blir mer avslappnad. 

SOFIA ÅHMAN  
är tränings-
expert i tv-
program- 
met »Go' 
kväll« och 
författare  

av boken »Nystart –  
starkare, friskare, pig- 
gare med enkel träning«.

Tre träningstips för kontorsfolk:
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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?

PROFESSIONELL  
YRKESRÅDGIVNING 
Vet du vilket som är ditt nästa karriär-
steg och hur du tar det? Som medlem i 
Unionen får du 20 minuters kostnadsfri 
telefonrådgivning med en rekryterare 
inom din bransch. Rekryteraren kan 
hjälpa dig med branschspecifika frågor 
som till exempel: »Vilka jobb kan jag söka 
med min kompetens och mina erfaren-
heter?« eller: »Jag vet vad jag vill, men 
vilka kompetenser och erfarenheter 
behöver jag skaffa mig för att nå dit?«
För att bli uppringd, anmäl dig och  
registrera dina uppgifter på  
unionen.workmint.com/ 

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

Med onlineutbildningar väljer du 
själv när i veckan och på dygnet du vill 
vidareutbilda 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 genom-
fört 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

Engelskspråkiga chefer och rekryterare 
och internationella företag med engelska 
som koncernspråk blir allt vanligare i Sve-
rige. Därför har du nu möjlighet att få ditt 
engelskspråkiga cv riktat till den svenska 
arbetsmarknaden granskat av oss. Vi ser 
över dina ordval och uttryck så du slipper 
onödiga språkliga missar.

Sedan tidigare finns möjlighet för 
medlemmar att kostnadsfritt få sitt 
svenska cv granskat. Sök på »cv-
granskning« på unionen.se för  
att få mer information. 

Vi rättar ditt engelskspråkiga cv
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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


