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Marknadsförare

Beteendevetare är en publikation från beteendevetarnas
fackliga yrkesförbund – Akademikerförbundet SSR.
Akademikerförbundet SSR har 72 000 medlemmar och
är det fjärde största förbundet i Saco, som är den fackliga
centralorganisationen för högskoleutbildade. Ett bra tips är
att bli medlem redan när du studerar – det kostar bara en
ynka hundring för hela studietiden. Då får du tillgång till vår
samlade kunskap, trygghet, service och nyttiga förmåner inför
ditt framtida yrkesliv. Slå en signal på 08-617 44 00 eller maila
medlem@akademssr.se så ordnar vi det. Du kan också fixa det
själv på akademssr.se/blimedlem. Välkommen som medlem!
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TEXTER AV JESPER BENGTSSON OCH AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR. GRAFISK FORM AV LINUS ISAKSSON.
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En profession
som växer

VAD ÄR EN
BETEENDE
VETARE?

Som beteendevetare får du unika kunskaper om
organisation, mänskligt beteende och mänskliga
relationer. Dessa tre faktorer har alla blivit allt viktigare
i det moderna yrkeslivet. Det är en långsiktig trend.
Beteendevetarna är en av de snabbast växande
yrkesgrupperna på arbetsmarknaden. Under de
senaste 15 åren har det även tillkommit många nya
beteendevetenskapliga utbildningar i Sverige.
Akademikerförbundet SSR är det största
fackförbundet för beteendevetare. Beteendevetarna
är en av förbundets kärngrupper och var tongivande
redan när Akademikerförbundet SSR bildades 1958.
Förbundet driver bland annat frågor om utbildning,
forskning, kompetens, etik, arbetsmiljö, lön och
arbetsvillkor. Vi påverkar arbetsgivare och
gör avtryck i samhällsdebatten. Tillsammans
bygger vi ett mänskligt samhälle.

Beteendevetare är en egen
profession, med en rad
olika huvudinriktningar.
Även om spännvidden i
beteendevetarnas kunskap
har ökat finns det en
gemensam kunskapskärna
som handlar om människor.
Hur vi samspelar, upplever
och lär i dagens högt
utvecklade samhälle.
Allt fler arbetsgivare och
arbetsplatser uppfattar
och värdesätter den kärnan
och ser beteendevetarna
som en specifik och viktig
yrkesgrupp.
Beteendevetare har
oftast en kandidatexamen
med något av huvud
ämnena psykologi, pedagogik eller sociologi.
Det finns i dagsläget
runt 50 olika beteende
vetenskapliga utbildningar
i Sverige. Dessutomfinns
det flera hundra olika
beteendevetenskapliga
kurser.

Heike Erkers är beteendevetare
och förbundsordförande i
Akademikerförbundet SSR.
FOTO: DENNY LORENTZEN
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Ett kreativt
och fritt jobb
Jenny Säflund ser nästan bara fördelar med
sitt arbete med ungdomar på Unga Station
i Stockholm. Men det finns en tydlig baksida
också: Frustrationen av att träffa människor
som behandlats illa av samhället.

Akademikerförbundet SSR
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Jobbet handlar
mycket om att
veta hur man
möter andra
människor, säger
Jenny Säflund.

nga station är en öppen
verksamhet inom Stockholms
stadsmission för unga som
upplever svårigheter i livet. Hit kommer några
av de mest utsatta barnen och ungdomarna i
Stockholm.
– Jag jobbar i första hand på samtalsmottagningen, säger beteendevetaren Jenny
Säflund. Det betyder att vi lyssnar till barnen
och ungdomarna bjuder in deras nätverk och
jobbar med att stärka upp där det brister. Vi
hjälper även till som ombud i relationen till
sociala myndigheter och andra institutioner.
Jenny är noga med det sista. Personalen
på Unga Station arbetar på uppdrag av
ungdomarna. De företräder ingen annan. Inte
6
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socialtjänsten, inte Stadsmissionen, inte deras
föräldrar. Just före den här intervjun har hon
till exempel träffat två tjejer som behöver
hjälp med att ansöka hos Unga Stations
verksamhet ”ekonomiskt råd – och stöd” om
tunnelbanekort och pengar för att kunna gå
en danskurs.
Förhållningssättet gentemot ungdomarna
är så centralt för verksamheten att det är
tryckt på en tavla utanför ett av samtals
rummen.
1. Våra besökare avgör hur mycket eller lite
de vill använda Unga station.
2. Vi arbetar på uppdrag av våra besökare,
fria från myndigheter.
g
3. Vår hjälp är gratis.

FOTO: ÅSE BENGTSSON

g Unga station ligger på Södermalm. Lokalerna
består av ett kök, med stora utrymmen för
att personalen ska kunna laga mat tillsammans med ungdomarna, några samlingsrum
inredda som murriga, trivsamma vardagsrum
och flera små samtalsrum där personalen
kan prata ostört med barnen och ungdomarna. Längst in mot gården ligger en öppen
förskola.
Och mitt i allt detta arbetar alltså Jenny
Säflund. Hon berättar att hon för tillfället är
med och utvecklar nya metoder för barn
samtal.
– Det handlar om så kallade psykoedukativa samtal, säger hon. Det är ett krångligt ord
för något som egentligen är väldigt enkelt.
Det handlar om att prata med barn om vad de
känner för känsla, om de är arga eller ledsna
eller något annat, vad man ska kalla känslan
och hur de kan tänka inför den, eller hitta en
strategi kring ”vad kan jag göra när jag känner
mig ledsen”. Men det är ofta små barn, så i
praktiken kan det handla om att rita och måla
eller gestalta känslan på något annat sätt.
Jenny läste psykologi och sociologi på
universitetet i Stockholm och tog sin examen
2005.
– Men jag har nog faktiskt inte hämtat ut
den än, säger hon med ett skratt. Jag har ju
alla poängen, men själva pappret har jag inte.
Hon tystnar för ett ögonblick, och tillägger
sedan:
– När man pluggar tror man att de där
pappren med alla betyg från olika delkurser
är superviktiga, men när man kommer ut i
arbetslivet är det ingen som frågar efter dem.
Under studietiden jobbade Jenny extra på
behandlingshem, och så småningom gjorde
hon även några inhopp på Unga Station.
Inhoppen ledde till fast tjänst.
– Det är ett kreativt och fritt jobb. Det
är utmanande och roligt att arbeta med

FOTO: ÅSE BENGTSSON

människor där man från en dag till en annan
inte vet vem man kommer träffa, vad den
personen vill prata om samt jobba utan en
färdig mall kring hur jag måste agera utifrån
det man får höra.
Men även om Jenny Säflund nästan bara
har goda saker att säga om sitt jobb som
beteendevetare, så finns det förstås en
baksida.
– Jo, visst, säger hon. Frustrationen
över att träffa människor som på ett sätt
behandlats väldigt illa i samhället, där det ofta
har fungerat dåligt även i deras relation till
socialen. I det här jobbet ser man verkligen att
det finns stora brister i samhället.
Hon har jobbat på Unga station i nio år nu,
och till de som läser till beteendevetare i dag
och själva snart ska ut i arbetslivet säger hon:
Bli bra på att berätta vad du är bra på!
– För mig fungerar det superbra att jobba
med detta utifrån den utbildning jag har, men
en strikt arbetsgivare skulle säkert kunna
hävda att det behövs social juridik eller något
annat liknande ämne, och det kan du alltid
lära av skickliga kollegor. Men jobbet handlar
väldigt mycket om att veta hur man möter
andra människor, och det kan man inte alltid
utbilda sig till. Så lär er vilka styrkor ni har, och
betona dem när ni söker jobb. ■
Akademikerförbundet SSR
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Var jobbar beteendevetare?
Beteendevetarna har en bred utbildning,
återfinns inom alla sektorer och arbetar
med en bred variation av uppgifter på
arbetsmarknaden. Områdena omfattar bland
annat gruppdynamik, organisationer och
arbetsmiljö.
De som specialiserar sig kan till exempel
arbeta med organisationsutveckling, rehabilitering, behandlingsarbete eller interaktion
mellan människa och IT. Många beteendevetare är chefer, och antalet egna företagare
med beteendevetarbakgrund har också ökat.
När Mälardalens Högskola för några år
sedan frågade examinerande beteendevetare vilka professioner de hade blev svaret
att sju av tio jobbade inom den offentliga
sektorn och att över femtio olika yrken fanns
representerade. 25 procent av de tillfrå-

Några vanliga
arbetsplatser
för beteendevetare

gade jobbade inom någon myndighet, som
arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller
socialtjänsten.
På senare år har det examinerats många
beteendevetare, samtidigt som branschen är
konjunkturkänslig. Det gör att det finns ett
överskott på arbetsmarknaden och för en
nyexaminerad kan det dröja en tid innan hen
får sitt första fasta jobb.
Men professionen växer, och detta, tillsammans med kommande pensionsavgångar, är
faktorer som bidrar till att deras situation på
arbetsmarknaden kommer att förbättras.
Akademikerförbundet SSR räknar med att
arbetsmarknaden inom några år är i balans
för de beteendevetare som har yrkes
erfarenhet. ■

Bemanningsbranschen
Försäkringskassan
Företagshälsovård
Statens institutionsstyrelse
Arbetsförmedlingen

En av fyra beteendevetare
arbetar inom någon myndighet.

Behandlingshem
Kriminalvården
IT-företag
Arbetsmiljöverket
Olika ideella organisationer
Många beteendevetare finns på
fängelserna. Som anställda.
8
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Egenföretagare/konsulter

FOTO: KRIMINALVÅRDEN | CAETANO LACERDA/SXC

Vägen till drömjobbet
Det finns många ingångar till beteendevetaryrket
och det kan ta en tid innan du blir riktigt etablerad på
arbetsmarknaden. Många nyexaminerade jobbar på
vikariat eller prövar sig fram mellan olika yrken innan
man får sitt första fasta kvalificerade jobb.
Som beteendevetare har du fördel av att ha en
bred kunskapsbas och kan lätt kan anpassa dig till
olika arbetsuppgifter. Lyssna dock efter trender i
samhället, till exempel den ökade uppmärksamheten
på ohälsa i arbetslivet. Skapa din egen nisch, en egen
spetskompetens.
Kanske är du projektledare under studietiden
eller har något annat specialområde där du visat
dig särskilt intresserad. Den sortens erfarenheter är
meriterande. Det är också en merit att ha ett personligt engagemang, och många beteendevetare är
också ideellt engagerade vid sidan av jobbet.
Ofta vet arbetsgivaren inte om att du har en kompetens som är intressant för dem och efterfrågar
den därför inte. Lyft fram den själv.

Om du
blir chef
Akademikerförbundet
SSR har en särskild
förening för chefer,
Svensk Chefsförening,
som hjälper till i olika
typer av ledarskapsfrågor.
Som medlem i Svensk
Chefsförening får du
rättslig rådgivning och
stöd i din profession, och
någon som driver dina
chefsfrågor i den politiska
debatten.
Du får också vår HRoch ledarskapstidning
Chefstidningen utan
kostnad.

Funderar du på din yrkeskarriär? Har du frågor? Tankar? Du som är medlemi
Akademikerförbundet SSR kan använda vår karriärservice. Du kan få hjälp med
utformning av jobbansökan, LinkedIn- och CV-granskning, karriärcoachning och
mycket annat. Kolla in vår service på akademssr.se/student.

FOTO: GERLA BRAKKEE/SXC
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– Se det som en
fördel att pröva
många jobb
Sanne Nilsson valde en bred utbildning för att ha
gott om valmöjligheter efter examen. I dag arbetar
hon som utredare vid Försäkringskassan i Östersund.

Det bästa med jobbet? Lätt att
svara på, i alla fall om du frågar
beteendevetaren Sanne Nilsson.
– Det bästa är att jag fått ett
stort ansvar och förtroende och
att jag har möjlighet att fatta egna
beslut. Det här jobbet bygger på att
man är flexibel och löser varje fall
på ett nytt sätt. Jag gillar den delen.
Sanne gick samhälls- och bete10

| BETEENDEVETARE | Akademikerförbundet SSR

endevetenskapliga programmet på
universitet i Örebro.
– Jag ville inte snäva in mitt
yrkesval så jag valde en bred utbildning som skulle ge många valmöjligheter efter examen. Det enda jag
visste var att jag ville läsa psykologi,
så det blev mitt huvudämne.
Efter några korta ströjobb och
ytterligare några kurser på univer-

sitetet fick hon jobb som utredare
på Försäkringskassan i Östersund.
Där gör hon bedömningar om de
som varit sjuka i mer än sju dagar
har rätt till fortsatt ersättning från
Försäkringskassan. Jobbet kräver
att Sanne har kontakt med läkare,
arbetsförmedlingen och den ”kund”
som sjukanmält sig.
– Inget fall är det andra likt och g

g

man stöter hela
tiden på frågeställ
ningar och proble
m som man inte
mött tidigare. Men
det är förstås
också mycket at
t göra. Det känns
ofta som att man
inte räcker till.
Själv har hon nu
tagit sina första
steg ut i arbetsliv
et efter universitetet, och hon ha
r ett råd till de
som just börjar pl
ugga och snart
ska ta samma steg
: Ha tålamod.
– Kanske måste
man sänka
förväntningarna
om ett toppjobb
direkt efter exam
en. Se det som en
fördel att prova m
ånga olika jobb
och skaffa en bred
erfarenhet. Det
ökar chansen att
få drömjobbet
några år in i karri
ären. ■

FOTO: PRIVAT

Akademikerförbundet SSR
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Kvinnor i majoritet – men
lönerna är ojämställda
undersökning av Saco har manliga
beteendevetare runt 700 kronor
högre medianlön än sina kvinnliga
kollegor.
För Akademikerförbundet SSR
är det en av de mest prioriterade
frågorna att jämna ut löneskillnaden
mellan män och kvinnor.

Beteendevetarna är en yrkesgrupp
som domineras av kvinnor. Av alla
förvärvsarbetande beteendevetare är
omkring tre fjärdedelar kvinnor och
en fjärdedel män.
På samma sätt som på många
andra delar av arbetsmarknaden är
lönerna ofta ojämställda. Enligt en

Manliga beteendevetare tjänar ungefär sju hundra
lappar mer i månaden än sina kvinnliga kollegor.
Orättvist, tycker Akademikerförbundet SSR.

LÖNESPANNET FÖR BETEENDEVETARE
46 530

MEDIANLÖN

44 400

42 450
38 600

40 000

33 974
30 000

30 700

PRIVAT & IDEELL

STATEN

26 000

33 250
28 000

20 000

10 000

0
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KOMMUN

Så här tycker Akademiker
förbundet SSR om löner
Lönen ska vara individuell
Den enskildas lön ska
bygga på en tydlig och
välkänd lönepolitik
Utbildning, kunskap
och kompetens
ska löna sig
Löneprinciperna ska
vara lika för alla
Lönen får inte vara
diskriminerande

O

M

HITTAR
DU
LÖN

H

ÄR

26 500

26 900

30 500

LÖN PER ARBETSMARKNADSSEKTOR: 90 PERCENTIL, MEDIAN, 10 PERCENTIL (HÖSTEN 2017)

50 000

förbundet SSR kan du få personlig
lönerådgivning av våra experter på
SSR Direkt inför din löneförhandling.
Du har också tillgång till Sveriges
största databas för akademiker
löner, Saco Lönesök, där du själv kan
ta fram detaljerad lönestatistik.

R

Så här ser lönespannet ut för
beteendevetare. Den streckade
linjen är medianlönen.
Kom ihåg att lönestatistik är
historiskalöner, och att det finns
många faktorer som påverkar lönen.
Om du är medlem i Akademiker

ME

Men lönen då?

LANDSTING

STATISTIKKÄLLA: AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR | FOTO: RIKSBANKEN

– Inse att du
inte vet allting
Studierna gav verktyg för att förstå och analysera nya
situationer, men det är viktigt att försonas med tanken
på att en nyanställd möter väldigt många som har större
erfarenhet. Det säger Ola Eliasson, konsultchef på Addeco.
– Det har gått väldigt fort, men hamnar man
på rätt ställe så kan det bli så. Det säger Ola
Eliasson, som arbetar som personalchef för
konsulter på Addeco.
Ola läste beteendevetenskapliga programmet på Mälardalens högskola i Västerås. Han
berättar att det är en generalistutbildning
där studenten kan göra individuella tillval och
inrikta sig mot personalvetenskap.
Han jobbade med jobbcoachning på
Addeco under studierna. Efter studierna
började han jobba heltid med rekrytering, och
något år senare blev han alltså chef.
– Addeco är väl ett av de företag som
särskiljer sig från andra i branschen genom
att ha många specialiserade roller, säger Ola.
Han inser att det gått fort att avancera till
chefsnivån, men säger också att det hade
varit nästan omöjligt att bli chef direkt efter
studierna.
– Man får sällan de handgripliga verktygen
med sig från utbildningen. Dem får man
istället lära sig genom att vara en del av
företagskulturen. Men studierna gjorde mig
tryggare i att tolka, analyser och utvärdera
nya sociala strukturer.
FOTO: PRIVAT

Hans råd är också att den som kommer
ut på arbetsmarknaden ska vara
ödmjuk.
– Man måste inse att man inte
vet allting. Av alla teorier och böcker
som jag läste under studietiden är
det väldigt få jag använder i jobbet.
Det är känslan för branschen och
de framtida jobb man kan få som
förändras när man läser. Det är nog
det viktigaste. Att försonas med
tanken att även om man har studier
med sig i ryggen möter man
väldigt många människor
som har stor erfarenhet av
jobbet. ■

Akademikerförbundet SSR
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STUDENTOMBUDSMÄNNEN FÖRKLARAR

Varför är det smart att bli medlem
redan under studietiden?
Studera. Plugga. Läsa på universitetet. För de allra flesta
är det ett stort beslut. Kanske ett av de största beslut
du tar under ditt liv.
För även om studentlivet i första hand är utvecklande
och roligt, så ligger det också oräkneliga timmar plugg,
tentaångest och PM-deadlines bakom en examen. Och
när du har fokus på allt det som hör till att studera kan
det vara svårt att samtidigt ha koll på och förbereda sig
för den framtida arbetsmarknaden.
Där kommer Akademikerförbundet SSR in. Vi jobbar
dagligen med att bevaka, utveckla och underlätta din
väg från studier till yrkeslivet.
Utbildning ska löna sig; det är vår vision och tillsam
mansbidrar alla våra 72 000 medlemmar till just detta.
14
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Tillsammans har vi unika möjligheter att bevaka
arbetsmarknaden för de yrkesgrupper som ingår i
förbundet. Tillsammans sitter vi på kompetens att vara
med i utvecklingen av framtidens arbeten för akademiker. Tillsammans kan vi stärka våra professioner.
Svårare än så är det inte. Ett medlemskap i
Akademikerförbundet SSR under studietiden är början
på något mycketstörre.
Att dessutom vara liv- och olycksfallsförsäkrad, få fri
LinkedIn- och CV-granskning och tillgång till alla våra
aktiviteter är inte heller så dumt.
Begmohammed Derakshande-Tomadj
studentombudsman

Felicia Malmqvist
studentombudsman
FOTO: AKADEMIKERFÖRBUNDET
FOTO: THERESIA VISKA
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andra saker som
Akademikerförbundet SSR
gör för beteendevetare
Akademikerförbundet SSR har ett nätverk för
beteendevetenskapliga studentföreningar.
Vi stöttar olika yrkesverksamma nätverk för beteendevetare, till
exempel för behandlingspedagoger.
Beteendevetare med personalinriktning får
kostnadsfri prenumeration på Chefstidningen,
vårt HR- och ledarskapsmagasin för akademiker.

Etiska koder
I ett arbetsliv som hanterar viktiga
frågor är det också viktigt med
etiska värden. Det är nödvändigt
med etisk reflektion, och insikten
om detta har ökat under de senaste decennierna.
Därför har Akademikerförbundet SSR tagit fram etiska koder
som täcker beteendevetarnas
stora arbetsfält, bland annat för
personalarbete, socialt arbete och
behandlingsarbete.
De etiska koderna går bland
annat igenom rollfrågor och
grundfrågor inom etiken.

En väl investerad hundralapp
Ett studentmedlemskap i Akademikerförbundet SSR kostar bara en hundring för hela
studietiden. Bli medlem direkt på akademssr.se/blimedlem eller ring oss på
08-617 44 00. Du kan också Swisha 100 kr till 123 589 61 70. Skriv PERSONNUMMER
(10 siffror) mellanslag MAILADRESS i meddelandet, så blir du medlem direkt.
FOTO: PRIVAT | COLOURBOX | AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR

Akademikerförbundet SSR
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SOM STUDENTMEDLEM FÅR DU
●●En stark röst. Vi påverkar utbildningen, arbetslivet och samhället.
●●Koll på dina rättigheter. Råd och stöd i frågor om anställning,
arbetsrätt och löner från våra experter på SSR Direkt.
●●Kostnadsfri branschtidning. Välj en av våra välrenommerade
branschtidningar kostnadsfritt i ett år (värde 375–795 kronor).
●●Akademikern. Förbundets tidskrift med reportage
och aktuell information om din framtida profession.
●●Karriärrådgivning. Var och hur kan du söka arbete?
Hur ska du agera i en anställningsintervju?
Hur ska du löneförhandla?
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●●CV och LinkedIn-granskning. Svar inom två arbetsdagar med tips
och feedback på ditt CV och din LinkedIn-profil.
●●Sveriges bästa sökverktyg för akademikerlöner. Kolla löneläget
utifrån utbildning, arbete, sektor och position med Saco Lönesök.
●●Kontakter med arbetslivet. Vi arrangerar studiebesök, aktiviteter
och föreläsningar. Vårt LinkedIn-nätverk ger dig dirketkontakt med
yrkesverksamma i din bransch.
●●Kostnadsfri livförsäkring och olycksfallsförsäkring. Gäller hela
studietiden om du är under 40 år.
●●Inkomstförsäkring. Du påbörjar kvalifikationstiden redan som
studentmedlem. Läs mer på akademssr.se/inkomstforsakring
●●Billig hemförsäkring för studenter. Teckna en förmånlig
studenthemförsäkring via medlemskapet.
●●Förmåner och rabatter. Hela listan finns på akademssr.se.

Inte medlem än? Välkommen in på akademssr.se/student

Det fackliga yrkesförbundet för beteendevetare,
ekonomer, folkhälsovetare, personalvetare,
samhällsvetare och socionomer.
akademssr.se

@akademssr

08-617 44 00

