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Tips:

Sju steg
till ett bra
studentliv
Verktyg:

Bli bäst på
grupparbete
Tips:

NÄTVERKET ÄR

A och O

Så fixar
du tentan

Kontakter är bland det viktigaste du tar med dig
från studieåren. ANNA SVAHN vet hur du ska
gå till väga för att bygga din framtid.

Lönefrågan

ALLTID I CIVILEKONOMEN:

●

Medlemsfrågan

●

Karriärtipset

Bina behöver
din hjälp!

INNEHÅLL

STUDENT / 2019

I DETTA NUMMER
CASE

Hur ska du få din ekonomi att gå ihop
under studietiden? Elin Agorelius,
aka @sparkjolen har koll. Sid 7–9

STUDENTHÄLSA

Psykisk ohälsa är vanligt bland
studenter. Har man dessutom en
diagnos kan studierna vara ännu
tuffare. Sid 18–19

LYFT DITT CV

Alla erfarenheter räknas när du
ska skriva ett cv. Emma Waldo är
studentmarknadsförare på Civilekonomerna och vet vad du ska tänka
på.Sid 21

Bina är livsviktiga för vår matproduktion och spelar
en central roll i naturen. Men en tredjedel av Sveriges vilda
biarter är på väg att försvinna. Nu vänder vi trenden tillsammans!
Läs mer och rapportera dina insatser på www.räddabina.nu

Lavendel,
timjan,
kärleksört.

Bina som
flyttar in här
sticks inte.

TIPS: NY I STAN

Du har flyttat hemifrån till en ny stad.
Här är tipsen på hur du snabbt skaffar dig ett nytt liv, och ökar möjligheterna att fixa studieåren. Sid 21

MÖTET: ANNA SVAHN

Lämna en
bit oklippt
i trädgården.

Med vänlighet och nätverkande
kommer man långt. Anna Svahn är
superentreprenören som tror på ett
bra samtalsklimat och det personliga
mötet. Sid 22–26

LÖNEFRÅGAN

Varför ska du välja en arbetsplats
med kollektivavtal? Löneexpert
Sören Lundgren vet varför det är bra
för dig. Sid 27

Fixa ett
vildbihotell

Gör en bit av
gräsmattan till äng

Välj blommor som bin,
fjärilar och andra pollinatörer gillar till dina krukor
eller planteringar.

Borra hål i en träbit, placera
i söderläge skyddat från regn.
Gör hålen minst 6 cm djupa men
ej genomgående.

Låt blommorna ta över! Skapa
en blommande äng för bin och
fjärilar genom att inte klippa
gräset så ofta.

Swisha en gåva till 901 2014
så stödjer du arbetet för att
rädda bina. 100 kr räcker
till 5 m2 äng.

GRUPPARBETE

Grupparbeten kan vara en riktig
utmaning. Pedagogikprofessor Karin
Forslund Frykedal om hur grupparbetet kan bli bättre. Sid 28–29
FOTO: L ARS JANSSON

Plantera bivänliga
blommor

Studentkåren:

Kåren engagerar och hjälper

Att gå med i studentkåren ger både engagemang, stöd och nätverk. Gustav Ekström
och Matilda Boström jobbar heltid för Lunds studentkår. Sid 12-15

TENTATIPSET

Vad är en tenta? Och hur sjutton
ska du klara dem? Fyra studenter
ger sina bästa tips på hur du fixar
tentorna. Sid 30

KARRIÄR

Nina Forssblad guidar dig som är i
valet och kvalet över vilken fördjupningsinriktning du ska välja. Sid 31

PASSION

Emma Schlyter ligger bakom en av
de stora vloggarna om studentliv.
Sid 38
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Redaktion.

Månadens case.

Välj fördjupning klokt
– du ska hålla i många år

U

tbildning lönar sig inte för alla. Men för den som väljer en ekonomutbildning lönar det sig. Ser man på det
som kallas livslön, alltså hur mycket pengar du väntas
tjäna under hela ditt liv så hamnar ekonomer på tredje
plats gällande livslön enligt Saco. Vid 35-års ålder har
den som studerar till ekonom tjänat in sin utbildning. Under livet
tjänar en högskoleutbildad snittekonom ungefär 23,5 miljoner kronor. Det kan jämföras med en person
som bara har en gymnasieutbildning
som väntas tjäna ungefär 16,4 miljoner kronor under livet, enligt Saco.
DET KAN VARA en tröst att se fram
emot för dig som pluggar idag och
lever på nudlar, reor och gratiserbjudanden. Elin Agorelius är intervjuad i tidningen om hur man
kan fixa studentekonomin under
utbildningen. Hon ger sina bästa knep på sidorna 6-9 på hur du
kan få pengar över att bygga en
aktieportfölj under plugget och
skapa dig en ekonomisk grundplåt.
UTMANINGEN ÄR DOCK inte bara den
ekonomiska, utan också att hitta en
utbildning som ger dig möjligheter
att utvecklas vidare. Arbetslivet har
förändrats. I dag behöver du hitta
en inriktning som har framtidsutHar du förslag på ämnen
sikter, samtidigt som du måste känsom vi borde skriva om?
na att den ger dig något eftersom
Skicka dina i déer till mig:
vi alla nåste räkna med att jobba
sofia.callius@civilekonomycket längre än vad våra föräldrar
merna.se
har gjort. På sidan 31 hittar du karriärexpert Nina Forssblads tips om
hur du kan tänka för att välja studieinriktning och -fördjupning
och därmed en framtid som du kommer att trivas med i många år.
MEN FRAMFÖR ALLT måste

du komma ihåg att ha roligt. Ska du hålla
ihop ett helt långt arbetsliv så behöver du se till att finnas i ett sammanhang som är värdefullt för dig och som kan ge energi när det är
motigt. I den här tidningen hittar du många tips på sammanhang
som kan vara bra för dig. Lycka till med studierna!

Sofia Callius, chefredaktör
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Kontakt

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK
OCH TWITTER!
TYCK GÄRNA TILL
OM VÅRA ARTIKLAR
PÅ FACEBOOK
OCH TWITTER:

FÅ TIPS, VERKTYG
OCH NYHETER FRÅN
BRANSCHEN. FÖLJ OSS:
FACEBOOK.COM/
CIVILEKONOMEN
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Lejm på jobbet?
- Börja gigga med Brightby

Hos Brightby är det inte långtråkigt på jobbet!
Som konsult hos oss utvecklas du snabbt. Vi erbjuder varierande och
utvecklande uppdrag i olika branscher och kompetensutveckling genom
mikrolärande. Allt för skapa ett vasst CV så att du hela tiden utvecklas i din
yrkesroll. På vägen skapar du också ett stort kontaktnät och lär känna en
massa nya kollegor.
Brightby rekryterar och bemannar inom ekonomi, bank, finans och försäkring.
Läs mer på brightby.se

VI HÅLLER KOLL PÅ VAD
DET SNACKAS OM BLAND
EKONOMER. FÖLJ OSS:
TWITTER.COM/
CIVILEKONOMENSE
MI

L J Ö MÄR K T

5041-0004
Trycksak

info@brightby.se

Bright people. By your side.

Part of Meritmind

Caset.
Studentekonomi
Månadens
case.

Månadens case.

ELIN AGORELIUS, 23

Fixa din ekonomi – och
sov bättre. Det handlar om
planering, uppföljning och val,
enligt Elin Agorelius, verksamhetschef på Ung Privatekonomi. Hon föreläser om
ekonomi med målet att ”alla
unga ska ha koll på sina liv”.

bor I Stockholm.
familj Föräldrar och två syskon.
bakgrund Utbildad sångerska och skådespelare med ett stort intresse för ekonomi.
Började blogga om sina investeringar
under namne sparkjolen. Arbetar idag som
verksamhetschef på Ung Privatekonomi
och föreläser för gymnasiestudenter om
privatekonomi.
intressen Aktier och litteratur, allt från Nils
Ferlins och Gustav Frödings poesi till Game
of Thrones, ”jag tycker om ord”.

F

te x t josephine carr
foto maria rosenlöf

Så får du
koll på din
ekonomi

Fler unga än tidigare hamnar hos kronofogden med skulder. Boven i dramat
är ofta konsumtions- och spellån. Lån
som går snabbt att skaffa sig och ännu
snabbare att göra av med – medan
skulderna inte försvinner lika fort. Den
här utvecklingen vill Elin Agorelius
vända på. Hon möter många unga som
saknar både kunskap och intresse för
privatekonomi.
– 49 procent av gymnasieleverna talar
inte om ekonomi hemma. Men nyckeln
till en bra privatekonomi är planering.
Gör en budget och följ upp regelbundet.
Ju bättre koll, desto större frihet.

Elin Agorelius twittrar om
spartips och ekonomiska
beslut under namnet
@sparkjolen.

Elin Agorelius vet av egen erfarenhet.
Intresset för privatekonomi har alltid
funnits där och under teaterstudierna
växte hennes intresse för aktiehandel.
Affärerna gick bra, ”jag upptäckte att
finans är roligare än teater”.
Ska man ta studielån eller inte?

– Jag ger ingen rekommendation för
6 Civilekonomen
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Caset.
Studentekonomi
Månadens
Första
Elin
jobbet.
case.
Agorelius

IG

ÅN

G ME
D

SM i ekonomi
arrangeras
årligen av Sero.

A

1. Skaffa en
avgiftsfri aktiedepå.
2. Spara med autogiro så

R
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Minimera kostnaderna
genom att tänka smart så blir ditt
studieliv trevligare, anser
Elin Agorelius.

IE

Råden låter rätt strikta?

Handelshögskolan i Göteborg tog hem
ära, pokal och prispengar med
en seger i årets SM i ekonomi 2019.

T

utgiftspost i studentekonomin. Enligt
en schablonberäkning behöver en ensamstående ett matkonto på cirka 2 500
kronor per månad.
– Varför inte dela på matlagningen
med en studiekamrat, det blir både billigare och trevligare. Satsa på att hitta
extrapriser och laga rejält på en gång.
Sen kan du fundera på om du verkligen
behöver handla den där dyra kaffe latten varje dag och godis för att orka med
eftermiddagen. Ta med en enkel macka
eller en frukt istället.
Transporter kan också tära på ett
stort hål i en studentplånbok, särskilt i
storstäderna.
–Men skippa det dyra gymkortet och
cykla eller promenera istället. Mycket
träning kan du dessutom göra gratis.
Det finns många utomhusgym och med
hjälp av Youtube kan du träna hemma.

te x t josephine carr

K

Förutom boendet är maten en stor

2019

M

eller emot. Men jag ångrar att jag inte
tog studielån de första åren, då hade jag
kunnat koncentrera mig mer på studierna och räntan är ju fortfarande extremt
låg. Om man inte kan bo hemma så
tycket jag att det kan vara okej att låna
till sina levnadskostnader. Komplettera
gärna med ett extrajobb som ger pengar,
arbetslivserfarenhet, kontakter och
något att sätta på ditt cv
Elin Agorelius valde att studera på
annan ort, ”det var stimulerande att lära
känna nya människor och miljöer”. Men
hennes råd är att minimera bostadskostnaden. Boende i studentkorridor
eller dela på en lägenhet med några
kompisar är två alternativ.

De vann SM
i ekonomi

KO

”När du sparat
ihop en buffert som
täcker dina utgifter
för två månader
då börjar det roliga
– målsparandet!”

Aktuellt.

De glada vinnarna från Göteborgs
universitet, Alice Aroneng,
Susanna Hellström och
Lukas Josefsson.

Det krävs mat
för att prestera
på topp, i år blev
det grillbuffé.

CE

förenklar du insättningen.
3. Prioritera. Skippa onödiga
småutgifter, det ger pengar till
att bygga en aktieportfölj, som
på sikt kan ge stora
valmöjligheter.

– Det handlar
om att välja. Njut
ibland. Min guilty
pleasure är choklad.
Men njutning kan vara
att unna sig att hälsa på
sin familj eller gå ut någon
gång och äta en god middag med
sina vänner. Vad är viktigt för dig?
Lite guldkant på studentlivet är
viktigt för att orka. Genom att dessutom
skippa de där onödiga småutgifterna
får man möjligheter att unna sig. Elin
Agorelius vill även slå ett slag för buffertsparande, 10 procent är en klassisk
sparregel men det kan vara tufft som
student, så ett råd är att avvara några
hundra kronor varje månad som dras
via autogiro.

Under tävlingshelgen möttes fyra väl
pålästa och laddade team i finalen.
Vinnarna blev teamet från
Handelshögskolan i Göteborg, på
andra plats kom Handelshögskolan i
Umeå och på tredje plats
Handelshögskolan i Stockholm.
– Det var jämnt i slutet och
riktigt spännande, vi är mäkta
imponerade av alla finalister. En
kanonhelg som blev riktigt lyckad,
säger Alexandra Zschiedrich, ordförande i Sero som är medarrangör till
tävlingen. Det vinnande laget bestod
av Susanna Hellström, Alice
Aroneng och Lukas Josefsson.
Varför lyckades ni?
– Vi hade ett fint samarbete, trivs med
varandra och delade upp ämnena efter
våra styrkor. Var och en av oss pluggade
de frågor som vi var bäst på.

– När du sparat
ihop en buffert som
täcker dina utgifter för två månader
då börjar det roliga
– målsparandet! Det
kan vara till en resa eller
så satsar du mer långsiktigt på
sparande i aktier och fonder. Se sparandet som uppskjuten konsumtion som på
längre sikt kan ge dig större valmöjligheter, ungefär som Pippi Långstrump
hade sin påse med guldpengar!
CE

är du nyfiken på hur elin
agorelius byggde sin ak tieportföl j under studierna?
L äs hennes bästa r åd på
civilekonomen. se .

SUGEN PÅ TÄVLING?
3 STALLTIPS FÖR
ATT LYCKAS I SM I EKONOMI
Stämningen var tät under
tävlingens delmoment.
Lagen var mycket jämna.

ett lag där ni kompletterar
1 Hitta
varandra kunskapsmässigt. Tänk

också på att ni trivs ihop. Ni kommer att
vara i en pressad situation under
tävlingen, då är det viktigt att man
fungerar socialt som team.

på hur ni bygger ett starkt
2 Fundera
lag? Matcha ämnesområdena

med teammedlemmarnas individuella
styrkor. Varje person pluggar det
den är bäst på.

med tid den sista
3 Satsaenordentligt
och en halv månaden inför

tävlingen. Räkna med att avsätta minst
fem timmar i veckan till att repetera
kurser, lyssna på poddar, följa med i
nyhetsflödet och peppa varandra.
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Statistik.

Ljusa utsikter för ekonomer

Snabbt anställd
Inom offentlig sektor är

Civilekonomer kan se fram emot gott om jobb, stora möjligheter till karriärutveckling och en bra lön.

Bland de ekonomstudenter som tog examen 2015 hade nästan en
av fem (19 procent) en chefsbefattning tre år efter examen. Män
hade oftare högre befattningar är kvinnor.

Företagsekonomi
vanligaste inriktningen
De studenter som väljer företagsekonomi som inriktning job-

bar oftare inom privat sektor efter studietiden än de studenter
som väljer nationalekonomi.
Företagsekonomi är den vanligaste huvudinriktningen
för ekonomstudenter. Nio av tio väljer det som huvudämne. Vanligaste
fördjupningsämnena är redovisning och marknadsföring. Av ekonomstudenterna pluggar tre av tio en eller flera terminer i annat land. Närmaste
hälften av ekonomstudenterna (49 procent) fick jobb redan före avslutad
utbildning och ekonomer med just företagsekonomi som huvudämne fick
snabbast jobb efter avslutade studier.

10 Civilekonomen

Snabba
siffror:
24 %

Det är vanligare att
manliga ekonomer
tjänar över 40 000
kronor tre år efter examen än att kvinnor
gör det. 42 procent
av männen hade en
lön på 40 000 kronor
eller mer, mot 24 procent av de kvinnliga
ekonomerna tre år
efter examen.

60%

2 av 5

Två av fem ekonomer som jobbar
i Stockholm har
en lön på mer än
40 000 kronor tre
år efter examen. De
flesta ekonomer
som tog sin examen
2015 har sökt sig
till storstadsområdena efter avslutad
examen. Stockholms
län är det vanligaste
området att flytta
till, därefter kommer
Västra Götalands
län, Skåne län,
Värmlands län,
Örebro län och Västmanlands län. Fler
manliga ekonomer
än kvinnliga jobbar i
Stockholms län,
*Källa: Tre år efter examen Civilekonomerna

Att engagera sig under
studierna verkar ge jobb
snabbade. Av de ekonomer
som jobbade mer än
50 procent parallellt med
studierna fick 60 procent
jobb innan examen. Det kan
jämföras med att 36 procent
av de som inte alls jobbade
under studietiden fick jobb
lika snabbt.

FOTO:GE T T Y IMAGES

19%

rekryteringsbehovet stort, så
stort att samtliga av de ekonomer
som valde inriktningen offentlig
ekonomi hörde till den grupp som snabbast
fick ett jobb efter avslutad examen 2015.
Övriga inriktningar där ekonomer fick jobb
mycket snabbt var ekonomistyrning, ekonomisk analys och intäktsanalys, internationell
ekonomi och logistik.
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Månadens
Första
Tema.
Studentkåren.
jobbet.
case.

Månadens case.

Satsar du bara på studierna? Ja, vad är poängen
att vara med i en studentkår? I Lund deltar kårerna
i utvecklingen av universitetets utbildningar via
paraplyorganisationen LUS. De fokuserar också på
att få studenter att må bättre under studietiden.
te x t josephine carr foto l ars jansson

Med
uppdrag att:

Föra
din talan
12 Civilekonomen

Gustav Ekström och Matilda
Boström jobbar heltid under
ett år med olika frågor för att
öka studenternas inflytande på
universitetet.
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Månadens
Första
Tema.
Studentkåren.
jobbet.
case.

Månadens case.

D

bevaka att de ska få den bästa möjliga
utbildningen. I år är vi till exempel
delaktiga i tillsättandet av en ny rektor
till Lunds Universitet, berättar Gustav
Ekström, ordförande i LUS.
Organisationen lyfter även problem

Det är tidig morgon men det är gott om
folk på fiket på AF-Borgen. Några pluggar med hörlurar men många fler surrar
med kompisar. AF-Borgen är en pampig
kåk som byggdes för studenter 1830.
Sedan dess har huset varit ett socialt
och kulturellt centrum, nära till ”allt”.
Här bor även LUS, Lunds Universitets
Studentkårer.
– Vi fungerar som en gemensam röst
för nio kårer och påverkar utvecklingen
av högre utbildning framåt. Vårt uppdrag är att föra studenternas talan och
Kårerna skapar
gemenskap och
engagemang under
studieåren.
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som den växande psykiska ohälsan bland
studenter. Många lider av stress, ångest
och oro som påverkar både studieresultaten och livskvalitén. Lunds universitet
har en studenthälsa som hjälper studenter att identifiera psykisk ohälsa. LUS har
det senaste verksamhetsåret drivit att
studenthälsan ska få mer resurser, vilket
de också har fått. Organisationen arbetar
även mot kommunen och regionen genom
särskilda studentråd för att belysa problemet, dela med sig av data från till exempel
studentbarometern. Och för den enskilda
studenten kan ett engagemang antingen
sin studentkår eller nation kan vara ett sätt
att bryta en negativ livsspiral.
– Genom att du engagerar dig i
studentlivet med kårer och nationer så
öppnas dörren till hela studentlivet. Det
finns någonting för de flesta, vare sig du
vill satsa på läxläsning eller delta i ett
språkcafé, säger Matilda Boström, vice
ordförande i LUS.
– Digitaliseringen är både en möjlighet och en utmaning för studentlivet.
På plussidan finns alla verktyg som underlättar lärandet, när och var man själv
vill. På minussidan finns färre lärarledda
lektioner och social isolering.
– Kårernas och nationernas styrka är
att de skapar mötesplatser som erbjuder
gemenskap och samhörighet. Det krävs
en struktur och att någon organiserar till

Studentkår

M AT I L D A

En studentkår är en organisation med och
för studenter, som företräder dem inför
lärosätet. Kåren har ett lagstadgande
uppdrag med studieansvar och utbildningsövervakning. Kåren har rättighet att
vara med i alla beredande och beslutande
organ. Sedan 2010 är det frivilligt att vara
med i en kår, en del högskolor kräver dock
fortfarande att deras medlemmar är med
i kåren.

BOSTRÖM,
22
kommer från Örnsköldsvik.
bakgrund Läser på sjuksköterskelinjen som nu är anställd som vice
ordförande i LUS under ett år.
framtidsplaner ”Jag vill ha ett
utvecklande arbete inom sjukvården,
kanske som omvårdnadsprofessor.”

Studentförening

drivs av ”Mitt engagemang började
tidigt med utbildningsfrågor, det är
häftigt att det går att vara med och
påverka. Vi hjälper studenter på riktigt.”

En studentförening är en ideell förening
som drivs av studenterna. Medlemmarna
betalar för att delta i sociala aktiviteter
som anordnas av föreningen.

utbildning Tredje året på internationella marknadsföringsprogrammet på
Högskolan i Halmstad.

Studentnation

bakgrund Ett år på Handelshögskolan i Göteborg, ett års resande i
Australien, jobbat som hovmästare.

En nation är också en studentförening
som drivs frivilligt av studenterna. Nationens namn ringar in det område, i Sverige, som medlemmarna kommer ifrån.

oanad talang Oväntat bra på att
rappa och har en vass backhand vad
gäller att kasta macka.

G U S TAV
EKSTRÖM,
26

exempel möten om studielitteratur. Studenter behöver träffas och utbyta tankar,
det är extra viktigt i vår digitala tid. Vi
har också varit drivande för att Studenthälsan ska få mer resurser, menar Gustav
Ekström.
Det kostar en Lundastudent 300 kronor per termin att vara medlem i en kår,
en nation samt i Akademiska föreningen
Lund. En investering som även kan ge
tak över huvudet. Föreningen har nämligen ett eget bostadsbolag som erbjuder
boende i studentkorridorer samt mindre
lägenheter. Som student kan man köa i
den interna bostadsförmedlingen och få
en bostad via ett lotteri.

kommer från Mullsjö.
bakgrund Läser historia
och statsvetenskap, har skrivit klart en
kandidatuppsats, heltidsanställd ordförande i LUS under ett år.
framtidsplaner ”Jag arbetar gärna
med utbildningspolitik men först ska jag
klara av en master i offentlig förvaltning.”
drivs av ”Jag kommer från en engagerad familj och engagemang ger
mersmak. Jag gillar att göra skillnad och
så är jag en stadgenörd.”

Medlemmar i kåren ökar möjligheten att hitta en bostad snabbt
eftersom kåren har ett eget
bostadsbolag.

Det är en poäng att bo där du pluggar, då

är chansen mycket större att du känner
gemenskap och meningsfullhet under studietiden. Du bor också nära mötesplatser
med organiserade aktiviteter, säger Gustav
Ekström, som tillsammans med Matilda
Boström ansvarar för LUS under ett år.
Nu ser de fram emot ett uppdrag
späckat med både små och stora frågor
att lösa.
CE
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Månadens
Tema.
Studentkåren.
case.

Xxxxxx
Aktivt
xxxxxxxx.
studentliv.

Daniel Sumbéla
och lagkompisarna från Linnéuniversitetet i Kalmar
pustar ut efter en
fotbollsmatch.

MÅNGA STUDENTER
MÅR DÅLIGT

Adam Åberg,
ordförande för Lundaekonomerna hoppas
på ett ökat samhällsfokus på psykisk
ohälsa.

Nationella studier visar att många
studenter upplever stress, har symtom
på utmattning, ångest, och depression.
Oron är också stor för att inte klara av
sina studier. Folkhälsomyndigheten har
tagit fram en rapport som visar att 25
procent av studenterna under 2014-16
kände sig stressade. Den psykiska ohälsan är vanligare bland studenter än hos
yrkesverksamma i samma ålder. Men
läget är inte hopplöst, en studie har visat
att förebyggande åtgärder ledde till att
symtomen för stress minskade.

Lundaekonomerna mobiliserar

mot psykisk
ohälsa

Många studenter mår psykiskt dåligt. Under året tar därför
Lundaekonomerna ett krafttag med ”We Care” för att lyfta problemet. Målet är att fler studenter ska må bra – med sig själva
och studierna.
te x t josephine carr foto l ars jansson

Psykisk ohälsa är en utmaning under

studietiden och den ökar bland studenterna, enligt Adam Åberg, ordförande för
Lundaekonomerna.
– Ja, vi ser ett stort och brett problem där fler studenter mår dåligt. Dels
är det studiesituationen som orsakar
stress och dels är det den höga pres�sen från näringslivet. Många studenter
upplever krav på hur de ”ska vara” för
att passa in och få ett bra jobb efter
examen. Studenter som är aktiva i olika
kår- och nationsaktiviteter känner också
att engagemanget går ut över hälsa och
skolresultatet.
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Initiativet ”We Care” är ett försök att
vända den negativa trenden. Lundaekonomerna lägger tyngdvikten hela 2019
på att arbeta förebyggande för att minska
den psykiska ohälsan. Den synliggörs på
föreningens hemsida, samtidigt som man

”Jag tror detta
ansvar faller på oss
alla i samhället. ”

Nora Lönberg vid bokbordet vid
Lunds universitet. Just den dagen bjöds det på ingefärashots
och pepp till ekonomstudenter.

Joelle Antar och Adam Telcer
från Södertörns högskola
var med och representerade
Civilekonomerna under en av
högskolans fotbollscuper.

B L I R E P PA R E
driver frågan om att ha en kurator närvarande på skolan. Föreningen utvecklar
också sitt samarbete med hälsomottagningen Studenthälsan, studentprästen
samt med aktörer som kvinnojouren.
– Vårt budskap är tydligt, du som mår
dåligt är inte ensam, det finns professionell hjälp att få, vi visar var och hur.
Genom att avdramatisera problemet
så kan vi förhoppningsvis få fler att ta
första steget och söka hjälp.
Målet är att få studenterna att prioritera sitt välmående i första hand, skolan
i andra och engagemanget i tredje hand.

DU OCKSÅ!

Som ”reppare” får man vara
med vid olika aktiviteter på
lärosätena. Ellen Wetterholm
vid Linnéuniversitetet i Växjö
rekryterar studentmedlemmar.

Som studentrepresentant kan du
bygga ditt cv och ett kontaktnät för
livet redan under studietiden. Rekryteringsaktiviteter, sportevenemang
och arbetsgivardagar är några av de
aktivteter som studentrepresentanter
för Civilekonomerna kan delta i.

Tävlingar av olika
slag är populära.
Nora Lönberg delar
ut energidryck bland
ekonomstudenterna
vid Lunds Universitet.

Nu hoppas Adam Åberg på en bredare

diskussion om studenters psykiska ohälsa i samhället. En debatt som i förlängningen även borde beröra näringslivet.
– Jag tror detta ansvar faller på oss
alla i samhället, även såklart på arbetsgivare. Med en ökad konkurrenskraft på
marknaden är trycket från oss sökande
större än någonsin. Lösningen på detta
är inte enkel, men jag tror att det börjar
med att arbetsgivare och vi alla vågar
prata om att problemet finns. Det gäller
att vi alla vågar ta första steget i detta
viktiga samtal för att finna vägen framåt.
Jag tror även att företag gynnas vid sina
besök på skolor om de vågar prata mer
om detta växande problem samt ge deras
syn från näringslivet på det hela.

Hanna Gustafsson
vid Umeå Universitet
delade ut välbehövliga vattenflaskor under Umeå
Worldcup.

Jenny Söderlund från Lunds
Universitet i full fart med att
dela ut tentapåsar till de som
läser sin första kurs i redovisning på Matteannexet i Lund.
Påsarna innehöll flikar, en penna
och en kexchoklad som gjorde
alla extra glada.

2018-års studentrepresentanter
samlade för avslutningsfest
vid ”repparnas” våravslutning
på Civilekonomernas kansli i
Stockholm.

CE
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Månadens case.

DENNA SIDA ÄR EN ANN O NS FR ÅN A SPIA AB

Aspia AB

DENNA SIDA ÄR EN ANN O NS FR ÅN A SPIA AB

Läs mer om oss på vår hemsida: www.aspia.se

Aspia AB

Månadens case.

Läs mer om oss på vår hemsida: www.aspia.se

DEJANA BLEV
”EN I GÄNGET” DIREKT
Dejana Drakulic första år som redovisningsassistent på Aspia har varit händelserikt. Hennes roll har fördjupats och hon har blivit ansvarig för arbetet med
bolagets digitala processer. Dessutom har hon hunnit med en månads tjänstledighet för att arbeta åt en modedesigner i New York.
Aspia att göra, utan det var en modedesigner som jag haft kontakt med tidigare
som undrade om jag kunde hjälpa henne
inför modeveckorna i Paris i New York.
Hon blev – givetvis – lockad av erbjudandet, men var inte säker på hur
arbetsgivaren skulle ställa sig till att hon
skulle vara borta en månad när hon var
så pass nyanställd.
– De var otroligt tillmötesgående och
gav mig tjänstledigt så att jag kunde åka
iväg och arbeta med allt från lageradministration till säljstöd åt designern. Det
blev tydligt att Aspia verkligen värdesätter oss medarbetare, och att de såg det
här som ett sätt för mig att utvecklas –
trots att det inte alls var kopplat till mina
arbetsuppgifter.

INFÖR VALET AV UTBILDNING hade Dejana

Drakulic bestämt sig för att satsa på
något som gjorde att hon ”stack ut”,
och valet föll på att ha en internationell
prägel på sina ekonomistudier. Hon läste
International Business Management med
inriktning nationalekonomi i Västerås,
och fortsatte direkt med att ta en masterexamen i organisation och ledarskap.
– Jag jobbade som ekonomiansvarig
ett halvår i Västerås direkt efter examen,
och kände sedan att jag ville komma till
ett större sammanhang för att utvecklas,
säger hon.
Hon sökte sig till Aspia, just när
bolaget var på väg att bildas som en
avknoppning från PwC.
– Kombinationen av den samlade erfarenheten och att bolaget var nystartat
var väldigt lockande.
HENNES FÖRVÄNTNINGAR infriades
direkt när hon började som redovisningsassistent efter sommaren 2018,
berättar hon.
– Det visade sig att de flesta medarbetarna var ungefär lika gamla som jag,
och jag kände en gemenskap redan på
första kickoffen. Alla var väldigt trevliga
och välkomnande, jag blev ”en i gänget”
på en gång.
Dejana Drakulic fick arbeta med
sin handledare i hennes kunduppdrag,
men märkte snabbt att det fanns gott om
utrymme att ta egna initiativ och ta sig
an nya arbetsuppgifter.
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– Jag tar mig gärna an olika utmaningar för att utvecklas, och det var tydligt att det var något som uppmuntrades
inom Aspia, säger Dejana Drakulic.
UNDER HÖSTEN FICK HON ett erbjudande

om att göra en månads praktik i New
York.
– Det hade inget med jobbet på

INNAN HON ÅKTE IVÄG hade hon också
hunnit få en ny roll på Aspia, nämligen
som ansvarig för deras digitala processer.
– Det innebär bland annat att jag är
delaktig i utvecklingen av nya processer,
driver pilotprojekt kring nya system och
håller utbildningar för mina kollegor. Det
är väldigt stimulerande, inte minst eftersom Aspia har så höga ambitioner om att
ligga i framkant när det gäller digitala
arbetsverktyg och -metoder.
Den långt gångna digitaliseringen –
på kontoret finns inte en pärm så långt
ögat når – har gjort det möjligt att arbeta
med totalt ”free seating” på kontoret i
Kista.
– Vi uppmuntras att rotera, så att vi

hamnar bredvid någon som vi inte brukar sitta vid. Det stärker gemenskapen
och gör att det blir en fin laganda över
hela arbetsgruppen, säger hon.
JUST DET DÄR MED laganda är något som
hon är mån om, och alla kan räkna med
att bli hälsade med ett glatt ”gomorron”
från Dejana när de kommer till kontoret.
Ja, hon är morgonpigg och är alltid tidigt
på plats.
– Stämningen på arbetsplatsen är
helt avgörande för hur medarbetarna
mår och presterar, det märker jag inte
minst för egen del. Det där är något jag
skulle vilja arbeta mer aktivt med framöver, och jag siktar mot att så småningom
få chansen att vara gruppchef. Det är en
liten bit kvar dit, men det kommer, det är
jag säker på.
VID SIDAN OM ARBETET har 24-åriga De-

jana ett starkt engagemang i föreningen
Min Syster. Den startades för att ge tjejer
och icke-binära i söderförorterna Visättra och Flemingsberg en mötesplats – och
ett ökat självförtroende.

”Vi uppmuntras
att rotera, så att
vi hamnar
bredvid någon
som vi inte
brukar sitta vid.
Det stärker
gemenskapen
och gör att det
blir en fin laganda över hela
arbetsgruppen.”

– Precis innan jag började på Aspia
arbetade jag en del som lärare i svenska
och matematik på en grundskola i Huddinge, och märkte hur många tjejer hade
svårt att hitta en naturlig gemenskap i
sitt närområde. Föreningen ordnar bland
annat kurser, evenemang och fritidsgårdsträffar för att göra en insats för dessa
ungdomar.
Dejana Drakulic har under året som
gått också blivit medlem i Mensa, något
som hon inte brukar föra på tal själv,
konstaterar hon.
– Jag är stolt över medlemskapet, men
det är inget jag lyfter fram. Fast det är bra
att på mitt cv, det är ju ett bevis på att jag
bland annat har lätt att analysera saker och
se samband. Sedan har föreningen många
nätverksträffar, både i Sverige och internationellt, och det är jag säker på att jag kan
ha nytta av framöver. ■

Civilekonomen 19

Månadens
Hälsa.
Plugga
case.
med Npf-diagnos

Månadens
Hälsa.
case.

i god tid inför dina studier. Det här
är extra viktigt för dig vars familj
eller vänner inte har möjlighet att
stötta dig. Kontakta hälsomottagningen för studenter på din studieort. Du som har en np-diagnos kan
även få hjälp av en boendestödjare
för att få vardagslivet att fungera.

Var öppen med din diagnos,
i rätt sammanhang. Men berätta
inte mer än det som är väsentligt
för att du ska klara studierna. Var
tydlig med dina besvär och dina
behov.

Vad fungerar för just dig?

Fundera på vilka verktyg du redan
använder för att underlätta dina
studier. Behåll dem och komplettera
med fler – om du behöver.

Repetera.
Det syns inte
om du har adhd
eller är bipolär,
men det märks
på studieresultaten. Tove
Lundin skapade
egna strategier
för att fixa
studierna.

Dolda funktionshinder?
Så fixar du plugget
Att få ihop livspusslet kan vara en

utmaning under studietiden. Ännu
tuffare är det för studenter med Npf,
neuropsykiatriska diagnoser. Men det
finns hopp.
Tove Lundin tog extra hjälp under
studietiden och gick om flera kurser. Be
om hjälp är hennes uppmaning. Hon har
skrivit boken Handbok för psykon
(Gothia Fortbildning).
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Tove Lundin
bloggar och
föreläser om
att leva med
Npf-diagnos.

Många som har en diagnos behöver
lägga mycket tid på att repetera
mer än studiekamraterna. Det
är okej. Ett sätt är att skriva om
anteckningarna från en föreläsning
flera gånger. Att använda färgpennor för att koda är ett annat tips.

Be om att få sitta ostört

när du skriver tentor och om möjligt
få förlängd tid. Att vara tvungen att
skriva på ett visst sätt är vanligt för
studenter med npf-diagnoser – och
det brukar ta mycket tid.

Gå din egen väg.

Det är inte hela världen om du måste gå om en klass eller flera klasser!
Och om du inte klarar studierna
som du tänkt dig – ta en paus och
hitta ett annat sätt.

vill du l äsa om hur
tove lundin fix ade
sina studier? L äs mer
på civilekonomen.se

Studenthälsan
hjälper studenter
att må bättre
Stress, ångest och uppskjutet studiearbete får
studenter att må dåligt.
Men till Studenthälsan i
Lund är tröskeln låg. Här
ligger fokus på att få studievardagen att fungera.

M

te x t josephine carr

itt i centrala Lund

ligger Studenthälsan,
en hälsomottagning för
studenter. Hit söker
sig varje år knappt 10
procent av stans cirka
44 000 studenter. På mottagningen
möter de vuxna som lyssnar och ger råd
om hur man får vardagen att fungera. De
flesta brukar komma ungefär tre gånger,
i en del fall blir det några fler samtal.
Målet är att kartlägga hur studentens
vardag ser ut och vägleda vidare. I
många fall räcker det och sedan har man
fått nya perspektiv och verktyg för att ta
tag i sitt liv. I en del fall kan man få hjälp
till fortsatt kontakt utanför Studenthälsan.
Studietiden är en känslig period i livet,

det är en stor omställning för många.
Faktorer som prestationsångest, talängslan, tentaångest, fear of missing out och
ekonomi kan skapa stor stress. Men här
är vi experter på studierelaterade problem och redan efter första samtalet vill
vi sjösätta en förändring. Vårt mål är att
få våra studenter studieförmögna, säger
Caroline Ivarsson, kurator på Studenthälsan.
De som söker är ungefär lika många
tjejer som killar, många kommer på re-

FOTO: JOHNÉR

Här är Tove Lundins
viktigaste råd
Be om hjälp

En balans
mellan studier
och resten
av livet är
nödvändig för
att må bra.

”Hemligheten för
att må bra är
att hitta en balans
mellan studier
och resten av livet.”
kommendation av någon studiekompis.
Alla är lika välkomna men Studenthälsa
prioriterar utifrån behov fyra grupper
som kan vara extra utsatta. Det är nybörjarstudenterna, de som skriver uppsats
sista terminen, internationella studenter
samt hbtq-studenter.
När tycker ni att man ska komma hit?

– Vänta inte för länge. Vi kan förklara

att det är normalt att vara stressad när
man har för mycket att göra eller ha
ångest inför att misslyckas på tentan. Vi
kan också lyfta att du inte är ensam om
att må dåligt, utan att det är en naturlig
del av livet – och som går att förändra,
säger Åsa Probert, även hon kurator på
mottagningen.
Hemligheten för att må bra är att
hitta en balans mellan studier och resten
av livet. Båda kuratorerna tycker sig se att
det är lätt att antingen plugga alldeles för
mycket – eller för lite. Det gäller därför
att skapa en vettig studiestruktur, att se
studierna som ett 9-5-jobb kan hjälpa.
Du behöver också återhämta dig. Ge
dig tid att hålla på med någonting annat
som du tycker om att göra och aktiviteter som handlar om annat än studentfester.
CE
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Månadens
Första
Mötet.
jobbet.
Anna
case.
Svahn

Månadens case.

Nätverka
med framgång
– hjälp andra
Skrota hisspitch, nätverksmingel och
visitkortsrace. Att nätverka handlar om att
vara en person som har något att ge.
Nätverksexperten anna svahn vet hur man
bygger ett starkt nätverk genom att hjälpa
andra. Nu berättar hon varför och
hur i boken Nätverka.
text josephine carr foto gustav gräll

22 Civilekonomen

Anna Svahn är proffs på nätverk. Hon menar att personer
som frikostigt ger av sina kontakter, sin kunskap och sin tid är
de som vinner i längden.
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Månadens
Första
Mötet.
jobbet.
Anna
case.
Svahn

Månadens case.

A

Böcker är en av Anna Svahns
passioner. Hon läser just nu om
penningpolitik och om
bolagsstrategier.

Undvik att låsa fast på ett mål.
Välj i stället en riktning du ska
gå mot. En riktning är lättare att
ändra än ett fast mål.
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Anna Svahn flög hem från New York dagen innan vår intervju. Det märks inte en
sekund. Hon är fokuserad och närvarande. Ingen mobiltelefon stör vårt samtal. Så
lunchar jag med en nätverksexpert som
nyligen släppt en bok om hur man skaffar
sig ett starkt nätverk. Med rätt inställning
kan du bli en person som attraherar istället
för någon som måste jaga.
– Vem är du och vad kan du tillföra i
dina möten? Nätverka handlar om att lyfta
och hjälpa varandra. Och det är lönsamt
att investera i dina relationer.
Utgångspunkten är att livet blir så mycket bättre om vi skippar de vassa armbågarna och är snälla mot varandra. Tiden med
mean business är passé. Vår tid handlar
om kontakter – och att själv vara en bra
kontakt.
– Det finns tre slags personligheter, givers som ger, takers som tar och matchers
som ger i relation till vad de får tillbaka.
Takers kan nå stor framgång men på sikt
kommer de sällan långt. De som vinner i
längden är människor som ger ovillkorat.
Anna Svahn får ibland höra ”det är lätt
för dig att säga” – hon är idag en framgångsrik entreprenör med ett stort och
spännande nätverk. Men resan hit har
knappast varit någon räkmacka.

A N N A S VA H N , 2 7
bor I Stockholm.
familj Mamma, pappa, tre syskon
och sambo.
bakgrund Civilekonom som varit med
och byggt upp nätverken Economista
och Feminvest. Arbetar idag som vd
för investmentbolaget Blockchain,
driver podden Outsiders. ”Jag drivs
av nyfikenhet, älskar att läsa, just nu
mycket om penningpolitik och om hur
man bygger bolag”.
tycker om facket ”Jag tror att facken
behöver fundera på vad de kan erbjuda
för mer moderna tjänster för att vara
till nytta i framtiden. Tänk om facket till
exempel fungerade som ett affärsstöd
som bland annat erbjöd enklare bokföringstjänster till unga entreprenörer, det
vore spännande!”

– Jag kommer från ingenstans, en liten
hästgård utanför Skövde, med en helt vanlig familj. Men jag gör mycket och möter
många olika slags människor och då händer det grejer! Och jag hade aldrig kunnat
bygga bolag utan mitt nätverk. Människor
är mycket värdefullare än kapital.
Man behöver dessutom inte vara någon
mingelmästare för att bygga värdefulla relationer. Anna Svahn är introvert till sin
läggning och avskyr nätverksmingel. Hellre då informella möten på tu man hand
under en promenad, lunch eller fika. Möten där man lär känna varandra på riktigt.
När ska en student börja nätverka?

– Så fort som möjligt. Sitt inte fast. Livet
Civilekonomen 25

Första jobbet.
Mötet.
Anna Svahn

Lönefrågan.
Har du en
medlemsfråga
om din lön?
Mejla ”lönefrågan”
till: kontakt@civilekonomerna.se

”Ta en ny väg till
skolan. Gör saker
annorlunda.
Prata med nya
personer. Spräck
din filterbubbla. ”

Varför är kollektivavtal
bra att ha?

är en rad av konsekvenser. Ta en ny väg till
skolan. Gör saker annorlunda. Prata med
nya personer. Spräck din filterbubbla. Och
våga ifrågasätta dina närmaste relationer.
Omger du dig med människor där både du
och de utvecklas?
Men hur?

– Linkedin är en bra verktyg. Där kan du
ta en första kontakt med någon som väcker
din nyfikenhet. Därefter kan du mejla och
fråga om du får bjuda på lunch? Och se till
att du har något att erbjuda.

Vassa armbågar är ute, tiden
med ”mean business” är förbi,
menar Anna Svahn.

Anna Svahn betonar att man kan se nät-

verkande som en investering som behöver
göras hela tiden. Hellre små regelbundna
insatser över lång tid än alla ägg i en enda
korg. Och du ska investera i nätverket redan innan du behöver det.
Det är dessutom aldrig försent att nätverka, ”den bästa dagen är idag, börja
bums”. Anna Svahn vill inspirera fler till
att experimentera. Varför inte sätta ett mål

3 S ÄT T AT T N ÄT V E R K A R ÄT T

1 Varför ska den

VARFÖR JUST DU?

här personen vilja
träffa dig? Förbered
dig innan du tar den
första kontakten. Du
kanske vill ställa en väl
genomtänkt fråga till
personen om något som
hen kan? Det bästa du
kan ge en annan person

är att koppla ihop hen
med andra kontakter
ur ditt nätverk. Gärna
oombedd.

2

SPR ÄCK DIN
FILTERBUBBLA.

Läs texter som går emot
dina åsikter.
Vistas i
miljöer
som är

Civilekonomernas
ombudsman
och löneexpert
Sören Lundgren.

utanför din komfortzon.
Sök kontakter som
inte tycker som du och
försök förstå motivet
till varför de tänker och
handlar som de gör.

3 Fundera på vem du
VAR DIG SJÄLV.

är och vad du vill. När
det du tänker, känner
och gör hänger
ihop så blir det
lättare att ta ut
en riktning.

att varje vecka höra av sig till en ny kontakt
och föreslå en fika eller lunch? Det värsta
som kan hända är ett nejtack. Om det blir
många nej på rad så är det dags att fundera
på om ens kommunikationsstil ska förändras. Det krävs ödmjukhet och tålamod för
att nätverka med framgång.
Intervjulunchen är avslutad och vi

skiljs åt. Senare samma dag får jag ett
tack-mejl av Anna Svahn där hon kopplar
ihop mig med två nya personer. Ett tydligt
exempel på hur man följer upp ett första
möte. Det är bara att hålla med denna
nätverksexpert att meningen med livet är
goda relationer.
CE
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?

Jag ser mig om efter jobb och har träffat ett
par olika arbetgivare. Vad spelar det för roll om
jag väljer en arbetsgivare som har kollektivavtal
framför en som inte har det?

bekant reSvar: Som
kommenderar vi

att du kräver minst 30 000 i
månadslön i ditt första jobb
som civilekonom.
Det är också mycket bra om
företaget har kollektivavtal. Då
får du nämligen, förutom lön,
även tjänstepension och försäkringar: Du får då en tjänstepension som dessutom omfattas av mycket låga avgifter
(mer till pensionen). Du om-

fattas även av sjukförsäkring,
arbetsskadeförsäkring (TFA)
och tjänstegrupplivförsäkring
(TGL). Lönerevision: Kollektivavtalet ger dig rätt att omfattas av en årlig lönerevision,
där dina prestationer ska avgöra vilken löneökning du ska få.
Det finns ingen lag som ger dig
rätt till årlig lönehöjning.
Grundtrygghet för anställningsvillkoren: Kollektivavtalet ger en stabil grund avseende
villkoren för dig som anställd,
t. ex. sjuklön och föräldralön. Lokalt inflytande: En
lokal akademikerförening har
rätt att förhandla direkt med
arbetsgivaren, vilket ger dig
och andra medlemmar direkt
inflytande och öppnar för möjligheten att teckna lokala kollektivavtal (t.ex. flextid och
friskvårdspengar). Trygghet
vid omorganisationer och
arbetsbristuppsägningar: Du
blir företrädd av ditt fackförbund eller din lokala Akademikerförening vid förhandlingar
som gäller förändringar som
sker på din arbetsplats. Vid
uppsägningar p.g.a. arbetsbrist
får du stöd och hjälp i omställningsprocessen. Detta kan gälla både hjälp av rådgivare att
komma vidare i karriären, och
ekonomisk hjälp under tiden
du söker nytt arbete.

Omduärpåettföretagsominte
omfattas av kollektivavtal måste du själv förhandla med din
arbetsgivare om motsvarande
anställningsvillkor och du måste då se till att du får in dessa

villkor i ditt enskilda anställningsavtal.
CE

Sören Lundgren,
ombudsman, besvarar
i varje nummer en fråga om lön.

FORMA företag
från start till mål
 Bilda aktiebolag
Med Formas LAGERBOLAG är du snabbt igång,
vi har sålt 6850 lagerbolag sedan starten 2001.

 Bolagsjurister
Våra JURISTER hanterar dina
bolagsrättsliga frågor snabbt
och effektivt.

 Företagsavveckling
Formas SNABBAVVECKLING gör
att du smidigt kan genomföra din
företagsavveckling.

010-762 45 01
www.formabolag.se
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Verktyg.Månadens
Grupparbeten
case.

Rätt kunskap och attityd ger
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För att klara
en uppgift bör gruppen
bestå av flera olika kompetenser som struktur, kritisk
granskning och skrivande. Be
om en riktigt tydlig uppgift. Alla
i gruppen behöver förstå hur
individuell bedömning
går till.

ett lyckat
grupparbete

Grupparbeten är utmanande. Hur ska man få ihop
olika intressen, ambitioner
och personligheter för att
göra en uppgift tillsammans? Rätt kunskap och
attityd ökar oddsen för att
lyckas. te x t josephine carr

G

rupparbeten kan
bjuda på stimulans men

också på rejält motstånd.
Skillnaden mellan flopp
och succé kan verka helt
utanför ens kontroll.
– Det krävs kunskap om hur man
skapar ett bra grupparbete, det är ingenting som man bara kan. För det första
måste gruppen komma överens om
hur samarbetet ska gå till och skapa en
arbetsstruktur. Ett tips är att ta fram ett
dokument som kort beskriver det
ni kommit överens om, säger Karin
Forslund Frykedal, professor i pedagogik vid Högskolan Väst.

Dokumentet behöver följas upp med
jämna mellanrum. Det bör beskriva vilka
förberedelser var och en behöver göra
inför grupparbetet, hur rollfördelningen
ser ut, vem som ska göra vad och till när.
Hur ofta ska ni träffas och var? Vad finns
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det för hålltider? Vilka hjälpmedel ska ni
använda för att underlätta samarbetet?
Skype och slack är bara två av många
verktyg.
– När arbetsstrukturen är på plats
så är det viktigt att gruppen även gör
något kul tillsammans. Kanske kan
man fika och prata om helt andra saker
än studierna. Det krävs tid för att lära
känna varandra för att förstå vem man är
i förhållande till de andra i gruppen.
Ju bättre alla i gruppen känner varandra, desto bättre blir förutsättningarna
för att skapa en trygg grupp. Om det
uppstår ett problem vågar man förhoppningsvis ta tag i det snabbare och prata
om hur man ska ha det istället.

Lär man sig bättre i grupp än enskilt?

– Ja, det är möjligt om man får arbetsstrukturen att fungera. Perspektiven blir
fler genom att du formulerar dina idéer
inför andra och kanske blir ifrågasatt,
samtidigt som du lyssnar och också
ställer frågor.
Hur framgångsrikt grupparbetet blir

handlar om kunskap och om attityd. Vill
gruppen bara skapa resultat eller lära
sig att samarbeta? Grupper som satsar
på båda slår två flugor i en smäll. Alla i
gruppen presterar och trivs bättre och
oddsen för ett bra resultat höjs rejält.
CE

Går grupparbetet åt
skogen – gör så här:
Grupparbetet håller på att kapsejsa. Då
är det frestande att peka finger – men att
utse en syndabock är ingen lösning. Här
är tre tips på hur ni tar er vidare:

KARIN
FORSLUND
FRYKEDAL , 58
bor: I Jönköping.
bakgrund: Idrottslärare med stark drivkraft att lära sig nytt och att stötta andra
människors utveckling, bedriver forskning
bland annat om bedömning i samband
med grupparbeten.
tycker om facket: ”Jag har alltid varit
med i facket, det känns bra att ha deras
stöd och att de förhandlar utifrån medlemmarnas perspektiv. Fackförbunden gör ett
viktigt jobb i det tysta.”

1. Inse att grupparbetet är hela gruppens
ansvar. Forskning visar att vi påverkar och
påverkas av varandra. Alla gruppmedlemmar bidrar.
2. Ta upp sakfrågan så snabbt som
möjligt. Om en person till exempel kommer
försent varenda gång, våga påpeka detta
och berätta hur ni i övriga gruppen vill ha det
istället.
3. Se grupparbetet som en möjlighet att
lära dig samverkan med olika personligheter, vilket ger bra träning inför arbetslivet.
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Månadens case.
Tentatipset.

Karriärtips.
Medlemsfrågan

Så klarar du tentan
Alla vill klara sina tentor och gärna få höga betyg. Men vilka är de
bästa sätten att förbereda sig och genomföra en tenta? Vi
frågade fyra studenter vid olika högskolor och fick deras bästa
strategier. Teorierna är många och tipsen som passar någon kan
vara helt fel för andra. Men vissa saker är de överens om: sov, ät,
träna – och börja i tid.

JUSTINE

RASMUS

VA N E S T R A N D

BERG

Linnéuniversitetet,
Växjö

Högskolan
i Halmstad

– Det är viktigt att tänka positivt inför en
tenta, säger Justine Vannestrand. Hon
rekommenderar att man börjar i god
tid inför tentan, istället för att plugga
dygnet runt de sista dagarna. Det kan
också fungera bra att plugga, äta och
träna tillsammans med kursare. Ska
man välja ut vissa tentor att satsa extra
på, är det klokt att välja de kurser med
flest högskolepoäng.

– Kolla igenom kurslitteraturen redan
dag ett och se till att komma förberedd
till föreläsningarna säger Rasmus Berg,
som anser att man då lättare tar in det
som sägs. Hans bästa tips är annars att
plugga tillsammans med dina vänner
och att inte glömma bort att ha kul.
– Jag och tre kompisar brukar spela
två timmar dubbelmatcher i badminton
dagen eller morgonen innan en tenta för
att rensa huvudet, skratta mycket och
kunna slappna av.

EINAR

NORA

OTTENSTEN

LÖNBERG

KALMAN

Ekonomihögskolan
vid Lunds universitet

Handelshögskolan
i Stockholm
– Gå på seminarier, men plugga hemma
för maximalt fokus. Gör ett pluggschema, stäng av mobilen. Se till att allt är
gjort tre dagar före tentan så du har tid
för finslipning. Det är viktigt att sova ordentligt, regelbunden träning ger en stabil dygnsrytm. Gå upp två timmar före
tentan så du inte kommer dit stressad
och yrvaken. När har du pluggat tillräckligt? Har du gått igenom allt tillgängligt
material så kan du inte göra mer.

– Sålla i informationen. En kursbok på
600 sidor innehåller mycket överflödig
information, framförallt de engelska som
tjänar pengar på antal ord. Lyssna på
vad som tas upp på föreläsningarna, titta på gamla tentor och utgå från dessa.
Att anteckna med olikfärgade pennor
hjälper inlärningen och gör anteckningarna lite roligare. Jag pluggar 25 minuter
och vilar fem och äter nyttiga snacks
för att hålla fokus. När man kan svara
på alla exempelfrågor utan att tjuvkika i
boken har man pluggat tillräckligt.

Fråga:

Martin Ekdal, ombudsman, svarar på
en medlemsfråga.

Vilka rättigheter har
du som bemanningsanställd?

Svar: Bemanningsföretaget
och kundföretaget

Studenternas
bästa tips
Börja i tid och
planera pluggandet.

Ät, sov och träna
regelbundet.

Sålla i informationen,
fokusera på det viktiga.
Gå på föreläsningar
och titta i gamla tentor.

Stäng av mobilen när
du pluggar.

Plugga hemma när
du behöver lugn och ro.
Annars plugga
tillsammans med andra.

Tänk positivt, det är
roligt att plugga.

har vissa skyldigheter gentemot
dig som bemanningsanställd.
Uthyrningslagen anger vilka
skyldigheter bemanningsföretag och kundföretag har, samt
vilka rättigheter man har som
anställd.
Det finns en generell likabehandlingsprincip, vilket
innebär att villkoren inte får
avvika för mycket från de villkor
som gäller i kundföretaget.
I uthyrningslagen anges att
avsteg från likabehandlingsprincipen kan ske i centralt slutna
kollektivavtal. Man ska som
bemanningsanställd ha tillgång
till gemensamma utrymmen på
kundföretaget vilket innebär att
man inte kan stängas ute från
vissa gemensamma delar av
arbetsplatsen enbart för att man
är inhyrd.
Kundföretaget är skyldigt att
informera om lediga tjänster
som finns. Bemanningsföretaget
får inte hindra en anställd att ta
anställning i kundföretaget eller
avtala om ersättning för att erbjuda anställning i kundföretag.
Den som leder och fördelar
arbetet har ingen arbetsrättslig
skyldighet mot dig som anställd.
Trots det har man ett skydd
för att behandlas lika och inte
stängas ute från gemensamma
delar av arbetsplatsen.
CE
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?

Det är dags att välja studieinriktning. Hur ska
jag veta att jag väljer rätt? Jag vill både vara
säker på att ha jobb, och på att jag trivs med det
jag väljer för framtiden.

Hur väljer jag rätt
studieinriktning?
av fördelarna med ekoSvar: En
nomprogrammen, är att du

får en bred grund inom flera ämnen.
Du kommer också i kontakt med olika
områden inom ämnena. Det gör att
du har många valmöjligheter, inte
bara val av inriktning och fördjupning
under studierna utan också senare i
arbetslivet. Men det gäller också att
hela tiden följa förändringarna på
arbetsmarknaden.
Redovisning/revision är den
vanligaste fördjupning inom företagsekonomi och därefter kommer
marknadsföring. Från både redovisning och revisionsbranschen går en
del till jobb som exempelvis business
och financial controllers, titlar som
finns inom många branscher. Det
kan vara svårare att gå från redovisning till marknadsföring, för
det är ett område som utvecklas
väldigt snabbt med ny digital
teknik och nya sätt att arbeta.
Där gäller det att vara ständigt
uppdaterad. Det beror ju också på hur snart du kommer på
att du vill byta inriktning.
Det är skillnad på ett par
år och 10-15.
Andra kommer in på
nya arbetsområden hos
sina arbetsgivare, till
Civilekonomernas
karriärrådgivare
exempel som kunniNina Forssblad.
ga inom it, när det
gäller att förstå och
förmedla till systemvetare vad som behövs

i verksamheten. Logistik och handel
är områden där allt fler ekonomer arbetar och där många också utvecklas
och lär inom en verksamhet.
Rapporter om framtidens arbetsmarknad visar att personer kommer
att behöva ha specialkunskaper
men också bredd i sin kompetens
för att utvecklingen går snabbt. Det
kommer inte längre att räcka att vara
specialist inom ett enda område.
Kompetenser som kommer att efterfrågas på framtidens arbetsmarknad
är till exempel förmåga att leda
andra, förmåga att lösa komplexa
problem, att fatta beslut och kreativt
tänkande.
Att välja rätt studieinriktning, är att välja det som
du tycker är roligt och
är intresserad av. Det är
oftast det som håller
i längden. Kanske du
ändrar dig i framtiden
och kommer på nya
områden som du är
intresserad av. Då
bygger du på det
du redan kan –
eller satsar på
något helt nytt.
Det är aldrig
kört.
CE

Nina Forssblad,
Karriärrådgivare.
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Månadens case.
Tips.

Månadens
Tips.
case.

3 TIPS FÖR ETT BRA CV

☝

Alla dina
erfarenheter
kan lyftas
fram i ditt cv
för att påvisa
personliga
egenskaper.

1. Ta med alla jobberfarenheter
i ditt cv. Allt räknas när du söker
ditt första ekonomjobb.
2. Be om tydliga referenser. Vet
du vilken roll du siktar på kan
du vara ännu tydligare när du
kontaktar dina arbetsgivare.

1

3. Engagera dig. Studentkårer
och föreningsliv ger dig möjlighet
att skaffa dig kompetens som
du annars inte skulle få. Du visar
dessutom att du har intressen
och är en social person.

Rör på dig

Motion gör att du klarar studiepressen bättre. Hitta en motionsform som
du gillar och försök att utöva den några
gånger i veckan. Se det som en
framgångsfaktor.

– med hjälp av
extrajobbet

te x t josephine carr

visst område, där du jobbat extra, säger
Emma Waldo.
Tänk därför gärna strategiskt. För

den som till exempel siktar på ett arbete inom detaljhandeln efter examen, kan
det vara en idé att extraknäcka i en butik.
– Det är ju inte heller fel att berätta att
du jobbat på golvet i ett företag som du
senare söker ett ekonomjobb hos.
Nästa råd är att be om skriftliga referenser från arbetsgivarna.
Var tydlig med vad du vill att dina

Många studenter drygar

ut ekonomin genom att jobba
extra på sommaren eller under
hela året. Och det finns gott om jobb
för den som vill och kan. Som ekonomstudent behöver du skapa ett cv inför
första jobbet efter examen. Börja med
att inkludera de extrajobb som du haft,
alla erfarenheter räknas i en nybakad
ekonoms cv.
– När du söker ditt första jobb så
konkurrerar du med andra på samma
nivå. Oavsett om du jobbat i butik eller
på café så kan det visa att du är stresstålig, har energi och social kompetens. Du
kan även lyfta fram ditt intresse av ett
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EMMA
WA L D O, 2 3
bor I Stockholm.
bakgrund Ekonom med
inriktning retail management från Handelshögskolan i Stockholm ”Jag är extra
intresserad av mötet mellan business
och psykologi.”
extraknäck ”Jag arbetade extra i
familjeföretaget med ekonomin och
papper. Det gav mig insikter redan
under gymnasietiden i hur det är att
jobba.”
motto ”Allt löser sig med tiden.”

Vi är sociala varelser som behöver
varandra. Genom att du bor där du
pluggar blir det lättare att hitta sammanhang där du trivs, även utanför skolan.
Studentkorridor kan vara ett alternativ
både ekonomiskt och socialt.
Om det känns för mycket kanske du
kan dela en lägenhet tillsammans med
några andra studenter. Att bo tillsammans
med andra kan vara jobbigt men också
utvecklande. Se det som ett lärande.
Genom att ”tvingas” acceptera andras
olikheter och samarbeta växer
du som människa.

referenser ska beskriva och intyga. Ett
intyg som berättar att du jobbade på kafé
och var glad och uppskattad säger ju inte
så mycket.
Men en referens som beskriver dina
prestationer och de resultat de ledde till
har en annan tyngd. Du kan använda referenserna när du söker jobb eller lägga
dem direkt på din Linkedin-profil.
– Jag tycker att man ska börja bygga
sin Linkedin-profil från det att man fått
sitt första extraknäck som student. Här
kan du även be både arbetsgivare och
andra kontakter att intyga dina kompetenser. Profilen ger dig möjligheter att
snabbt bygga upp ett kontaktnät och
förkovra dig i olika grupper.

3
Skapa en studierutin

Emma Waldo påminner även om att

studentkårer och föreningsliv innebär en
möjlighet att bygga ett starkt cv.
– Engagemang från sådana sammanhang är bra att ha med i ditt cv. Det kan
innebära att du får möjlighet att skaffa
dig kompetens som du normalt inte får
som student, till exempel som projektledare. De här erfarenheterna kan också
visa att du är en social person med starkt
driv – nog så viktigt när du söker ditt
första ekonomjobb.
CE

Styr upp din vardag
och skapa ett bra
studentliv. Du kommer
(naturligt) att vara orolig för tentor, studieresultat och ekonomi –
men med balans klarar
du pressen bättre.
Fortsätter du att må
dåligt – sök hjälp hos
studenthälsan.
Text: Josephine Carr

Bo där du studerar

I L L U S T R AT I O N : G E T T Y I M A G E S

Hur ska du bygga upp ett
bra cv? ”Börja med att
lista dina extrajobb, alla
erfarenheter räknas”, tipsar
Emma Waldo, marknadsförare för studenter
på Civilekonomerna.
Här är hennes bästa tips.

2
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Lyft
ditt cv

7 steg till
ett bra
studentliv

Att ha en studierutin som
fungerar är grunden för att trivas.
Se gärna studierna som ett arbete
som du går till mellan till exempel
8-17. Det är extra viktigt att du skapar
den här strukturen om du har få
lärarledda föreläsningar.
Om det är svårt med att hålla isär
studier och fritid så kanske du kan
gå till skolans bibliotek eller ett kafé
för att arbeta med studierna.

4

5
Hitta ditt sammanhang

Vi behöver alla hitta sociala
sammanhang där vi trivs, blir
accepterade och får vara oss själva.
En hobby ger dig glädje samtidigt som du
har möjlighet att lära människor som är
intresserade av samma sak.

6
Våga ta första steget

Det kan vara tufft att komma
till ett nytt sammanhang och inte känna
en enda person. Men ta kontakt med nya
människor, våga föreslå en fika, en lunch
eller att ni ska plugga tillsammans.
Ja, svaret kan bli nej eller ghosting.
Låt inte det hindra dig,
försök igen.

Satsa på engagemang

Att engagera sig är ett säkert
kort för att må bra. Så skriv in dig på en
nation eller i en förening och botanisera
bland utbudet. Vilka aktiviteter
tycker du är spännande?
Testa dig fram tills du hittar rätt.
Du kan också ge av din tid och kunskap
till andra med till exempel läxläsning eller
erbjuda ditt stöd till en studiekamrat.
Tänk bara på att engagemanget ska kännas som återhämtning och vara meningsfullt så det inte ytterligare
ökar din stress.

7
Sök hjälp i tid

Vi mår alla dåligt ibland. Det är
naturligt att bli orolig och stressad över
en misslyckad tenta eller ledsen när
partnern gjort slut. Men om du mår riktigt
dåligt över en längre tid – sök hjälp.
Vänta inte in i det sista, då kan det ta
mycket längre tid att komma igen.
Prata med en vän, hör med
din studentförening eller sök upp din
närmaste hälsomottagning.
Att prata av sig och få perspektiv
kan hjälpa dig att må bättre.
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INFORMATION FRÅN CIVILEKONOMERNA

Som blivande civilekonom kan du se fram emot
en omväxlande och utmanande karriär. Karriärvalen är många, och inte helt lätta. Som studentmedlem i Civilekonomerna har du alltid en samarbetspartner som kan ge professionella råd och
vägleda dig. Du som studerar ekonomi kan vara
studentmedlem kostnadsfritt under hela din
studietid, max sex år. Välkommen!
avseende lön, semester,
pension med mera?
LÖN:

Lönerådgivning. Utnyttja
vår erfarenhet av lönerådgivning och få specialiserad
lönehjälp anpassad för
ekonomer.

Din löneguide. Läs

broschyren som visar hur du
förbereder ditt lönesamtal.
Du kan ladda ner den från
hemsidan.

Anställningsavtal. Börjar
det bli dags att ge sig ut på
arbetsmarknaden? Vi hjälper
till och granskar ditt avtalsförslag så att du inte missar
något. Hur ser kontraktet ut
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seminarier på din studieort blir
du inbjuden att delta på de
seminarier som är aktuella för
dig som är student. Seminarierna kan handla om allt från
karriär, kompetensutveckling,
lön och anställning.

KARRIÄR:

Karriärsupport. Som ung

på arbetsmarknaden är det
mycket att tänka på. Vilken
ingångslön ska du begära?
Kontakta vår medlemsjour när
det är dags för dig att kliva ut
på arbetsmarknaden eller söka
ditt första ekonomirelaterade
sommarjobb.

Studievägledning. Har du
ARBETSRÄTT:

Seminarier. När vi anordnar

funderingar kring din utbildning? Mejla oss så hjälper vi
dig med allt från hur du kan
översätta din examenstitel
till val av kurser.

Cv-granskning. Dröm-

jobbet i sikte? Hos oss får du
ditt cv granskat av experter.

ÖVRIGT:

Arbetsmarknadsrapporter. Civileko-

nomernas rapporter
publiceras löpande
och handlar om hur
framtiden ser ut för
dig som ekonom och
om vad som händer
på arbetsmarknaden.
En extra uppskattad
rapport är ”Tre år efter
examen” där du bland
annat får veta hur andra
ekonomstudenter fick
sina första jobb.

LEE WERMELIN
ORDFÖRANDE CIVILEKONOMERNA

Utbildning är
nyckeln till
valfrihet

Civilekonomerna.se
kontakt@civilekonomerna.se

F

Medlemsjouren
08-556 912 60 (-00 vxl)

Studentlitteratur. Du får

tillgång till kostnadsfri webblitteratur via Bookboon.

Rabatt på karriärböcker.
Du får rabatt på Charlotte Hågårds populära karriärböcker.

Civilekonomen. Tidning-

en Civilekonomen ger dig
exempel på vad du kan göra
som ekonom, tips inför första
jobbet och exklusiva intervjuer
med framgångsrika ekonomer.
Civilekonomen läses av över
50 000 personer varje månad
och kommer ut nio gånger per
år (inklusive detta studentnummer). Du får tidningen helt
kostnadsfritt.

FOTO:GE T T Y IMAGES

Verktyg för
din karriär
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Tips!

Slarva inte med ingångslönen!
Det är viktigt att du får en så hög
ingångslön som möjligt. Din ingångslön påverkar nämligen din framtida löneutveckling och en för låg ingångslön
kan vara mycket svår att ta igen utan
att byta jobb. Ta reda på rätt ingångslön för just din inriktning och bransch.
Som medlem hos oss kan du få hjälp
med lönestatistik och få en bild av vad
som är en marknadsmässig lön. Förbundets generella rekommenderade
ingångslön är 30 000 kronor. Har du
en lönefråga inför första jobbet som
ekonom? Mejla till oss på
ombudsman@civilekonomerna.se
Se upp för rörlig lön. Din fasta lön ska
vara marknadsmässig och behandlas
separerat från rörliga lönedelar som

bonus och provision. Undersök också
om företaget är seriöst. Kolla med Kronofogden om bolaget har betalningsanmärkningar.
Fokusera heller inte bara på lön när
det gäller vad arbetsgivaren erbjuder.
Andra viktiga delar är rätten till sjuklön, föräldralön, övertidsersättning,
tjänstepension, gruppförsäkring och
rätten till årlig lönerevision. Allt detta
kan du vara säker på om arbetsgivaren
har kollektivavtal. Saknas kollektivavtal behöver ditt anställningsavtal
kompensera för det.
Kontakta alltid en ombudsman innan du skriver på ett anställningsavtal.
Det gäller särskilt om arbetsgivaren
saknar kollektivavtal.
CE
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ör 30 år sedan påbörjade jag
mina studier till civilekonom i
Uppsala. Hisnande tanke!
En utbildning som lade
grunden för ett intressant
och utmanande arbetsliv. Arbetet har
tagit mig till många olika delar av
världens hörn. Min utbildning har varit nyckeln till den stora valfrihet som
kommer med att vara eftertraktad på
arbetsmarknaden. Jag fick frågan när
jag var ute och föreläste för studenter
om jag hade följt en tydligt utstakad
plan i min karriär. Det hade känts
coolt att säga Ja – men det sanningsenliga svaret är Nej. Jag har istället
nappat på erbjudanden som har
känts intressanta och roliga.
Att ha en ekonomutbildning med
sig tillsammans med eget driv och
engagemang och inte minst det nätverk som jag lade grunden för med
alla olika förtroendeuppdrag i bland
annat ekonomföreningen SERO är
det som gjort det möjligt att välja
mina arbetsgivare. Om du betänker
att en nyexad ekonom ska jobba i
sisådär 50 år så tycker jag det är
viktigt att ha roligt på arbetet. Ok jag
erkänner – det är inte roligt varje dag
hela tiden, reseräkningar måste göras
och leverera på deadlines kan vara
stressigt, men sammantaget har
jag när jag känt mig färdig
i en roll kunnat aktivera
mitt nätverk och därefter
bytt till nästa utmaning.
Ta vara på den
fantastiska tid som
studieåren kan vara
med allsköns olika
engagemang och
aktiviteter. Glöm
inte att skapa
minnen och vänner för livet!
CE
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Ekonomexamen
ger snabb
utdelning

✷ Drygt sju av tio har jobbat
parallellt med sina studier
Första jobbet:
 9 procent fick jobb inom sex
✷8
månader efter avslutad utbildning
✷ 49 procent fick jobb före
avslutad utbildning
✷E
 n av fem fick sitt första jobb
via kontakter
Position på arbetsmarknaden:
✷ Fem av tio ekonomer jobbar i
Stockholm

är bilden den motsatta. Det
visar Civilekonomernas
rapport Civilekonomer tre
år efter examen 2019 där
över 1 000 ekonomer som
examinerades 2015 gett svar
på hur de fått sina första jobb.
Här framgår att 89 procent
hade jobb inom sex månader
efter avslutade studier och att
49 procent fick arbete redan
före avslutad utbildning.
– Ekonomutbildningen är
definitivt rätt val för den som
vill göra snabb karriär. Tre år
efter examen är nästan var

36 Civilekonomen

✷ 87 procent har en fast anställning
✷ Snittlönen är 37 700 kr/mån

femte ekonom chef. Nästan
var tredje ekonom har en
lön på över 41 000 kr, säger
Ulrika Wallén, utredare på
Civilekonomerna.
Ekonomer med inriktning
offentlig ekonomi, ekonomistyrning och ekonomisk
analys samt kostnads- och
intäktsanalys är de som
snabbast får arbete före
avslutad utbildning. Snabbare
anställning får även ekonomer som arbetat vid sidan av
studierna. Av de som jobbat
mer än 50 procent parallellt
med sina studier får 60 procent anställning före avslutade studier.
När ekonomerna i rapporten rankar vilka kanaler
som varit viktigast för första
jobbet hamnar kontakter på
plats ett före företags webbsida. På frågan om viktigaste
faktorn till varför man fick
sitt första jobb hamnar akade-

✷ Var femte jobbar som chef
✷ 27 procent har en lön över 41 000 kr

Tre år efter
examen
är nästan
var femte
ekonom chef.

Totalt svarade 1 052 ekonomer från
21 av 24 högskolor och universitet
som ger utbildning i ekonomiska
ämnen.

Så är ekonomer sysselsatta tre år efter examen
✷F
 ast anställning: 87,2 %
 idsbegränsad anställning: 4,2 %
✷T

misk examen och personliga
egenskaper i topp.
Ulrika
Wallén.
FOTO: JANN LIPK A

När det gäller ekonomer

Under studietiden:
✷ 90 procent har läst företagsekonomi som huvudämne

✷ Tre av tio har läst på universitetseller högskolenivå utomlands

te x t torb jörn askman

S

Resultat från
undersökningen

✷ Inom företagsekonomi är redovisning och marknadsföring de
populäraste fördjupningarna

Nio av tio ekonomer har jobb inom sex
månader efter avslutade studier. Nästan
hälften får jobb innan utbildningen är
klar. Det visar en färsk rapport från Civilekonomerna. ”Ekonomutbildningen förblir
ett säkert kort för den som vill göra snabb
karriär”, säger förbundets utredare
Ulrika Wallén.

tarten på karriären
kan vara segdragen
för nyexaminerade
studenter. Tiden till
första jobbet kan dra ut på tiden. Väl i anställning kan det
sedan dröja länge innan man
kommer upp i lön. Fast anställning förblir för många en
dröm – trots flera år i yrket.

Ekonomutbildningen är
också rätt val för den som

siktar på en fast anställning
visar undersökningen.
– Siffrorna talar sitt tydliga
språk. 87 procent har fast anställning tre år efter examen,
säger Ulrika Wallén.
CE
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✷ Egenföretagare: 3,6 %
✷ Arbetssökande: 1,5 %

87,2%

✷ Studerande: 1,5 %
✷ Forskarutbildning: 1,3 %
Källa: Civilekonomer tre år efter
examen 2019.

Tips! Ladda ned undersöknngen på Civilekonomen.se

Hallå där
Emma
Waldo ...
Sedan ett år
tillbaka är du studentmarknadsförare på Civilekonomerna. Berätta
om jobbet!
Emma

Waldo.
– Som marknadsförare
ansvarar jag för
målgruppen studenter. Mitt arbete är därför mest strategiskt,
så som vilka event vi ska vara med på men även
beslut kring hur vi exempelvis ska synas i digitala medier. En stor del av just studentverksamheten är dessutom mötet med studenter så jag
åker även runt mycket och håller föreläsningar
samt medverkar på olika aktiviteter.

Berätta om din bakgrund!

– Jag tog i fjol examen från Retail Managementprogrammet vid Handelshögskolan i
Stockholm och började då arbeta som marknadsassistent här på Civilekonomerna. Efter
fyra månader fick jag erbjudandet att bli ansvarig för studentmarknadsföringen, något jag inte
kunde tacka nej till!
Vad är det roligaste med ditt arbete?

– Det roligaste måste vara att jag får träffa
så mycket studenter och vara med på en massa
roliga aktiviteter precis som under studietiden.
Eftersom jag själv nyligen var student är detta
jobbet lite som ett mellanting mellan att plugga
och att ha ett ”riktigt jobb”, vilket gör att jobbet
sällan känns som faktiskt jobb.

Varför ska man som student vara med i facket?

– Jag skulle personligen säga att mitt medlemskap var som viktigast när jag precis skulle
ut i arbetslivet. Det kan vara ganska svårt att
förstå hur allt fungerar då och det finns mycket
hjälp att hämta hos oss, inom allt ifrån hur du
skriver bäst CV till rekommendationer om vad
just du borde kräva i lön. Så för möjligheten att
kick-starta karriären helt enkelt.
Har du något tips till studenterna?

– Mitt tips är nog att försöka engagera sig i
studentlivet, inom kår/ föreningar/ nationer
eller vad det nu kan vara. Ibland kan det kännas
som att plugget tar upp mycket tid, men allt
blir enklare om man har det lite roligt också.
Det jag kommer ihåg bäst från min studietid
är definitivt alla roliga engagemang och aktiviteter samt alla människor jag lärde känna
genom det.
CE
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Emma
vloggar om
plugget
Emma Schlyter studerar
ekonomi på heltid och driver
samtidigt vloggen emmastudent där hon berättar om
sin vardag. ”Det är inget
flashigt liv, utan visar hur
många studenter lever idag
på CSN och matlådor”,
säger Emma Schlyter.
te x t b jörn englund
foto sofia röjder

När Emma Schlyter flyttade från
Stockholm till Karlstad för snart tre
år sedan för att studera finansiell
ekonomi, började hon vlogga.
– Jag startade min vlogg eftersom
min lillasyster ville se hur jag hade
det i min nya stad som jag flyttade till.
Nu har hon hållit på i tre år och
har över 8 000 prenumeranter på sin
YouTube-kanal.
Vloggen vänder sig huvudsakligen
till andra studenter, och handlar om
den vardag många studenter lever i.
– Jag tror framförallt att de som
tittar tycker om att se att jag lever
ett väldigt normalt liv som många
kan relatera till.

Vill du stötta arbetet för att människor
med autism ska få det bättre?

Efter studierna hoppas Emma

Schlyter hitta ett jobb där hon kan
kombinera sin kreativa sida med
kunskaperna från sin utbildning.
Hon vet inte om hon ska fortsätta
vloggen, men den har ändå varit bra
för framtiden. Kunskaper i bildbehandling och kameravana ser bra
ut på meritlistan. Men framför allt
känslan av att våga utmana sig själv.
– Jag trodde aldrig jag skulle lära
mig redigera, men vad fel jag hade.
Jag har lärt mig allting själv. Man
kan så mycket mer än vad man tror,
man måste bara våga satsa lite.
CE
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Emma Schlyter har inte gått
någon kurs för att lära sig
varken att vlogga eller klippa
sina inslag, i stället ligger
kreativitet och nyfikenhet
bakom.

EMMA
S C H LY T E R , 2 4
studerar till Civilekonom med
inriktning nationalekonomi, finansiell
ekonomi vid Karlstads universitet.
vloggar om Livet som student på emmastudent på Youtube.
familj Mamma Ulla, Pappa Stefan, storebror Fredrik och lillasyster Linn.
motto Det är bara du själv som kan begränsa vad du vill åstadkomma i livet.

Swisha till 123 900 15 79 eller besök vår
hemsida för mer information: www.autism.se

POSTTIDNING B
Economique
CIVILEKONOMEN
Box 4720
116 92 Stockholm

Även för
dig som är
studentmedlem!

Söker du jobb?
Ett bra CV kan ta dig längre än du tror.
Låt oss granska ditt innan du söker drömjobbet!

