
VR du!

Utbildningarna som är 
mest värda (… eller?)

101 VeckoRevyn

JAG VILL JOBBA SOM SEXRÅDGIVARE! 
FRÅGA: Jag skulle vilja jobba 
med sex och relationer, speciellt 
rådgivning. Idén kom ifrån att jag 
skrev med en kompis om hur 
man ska våga prata sex med 
killar. Då slog det mig att det här 
är ju kul, det kanske finns 
som yrke? Hur ska jag 
gå tillväga? Har du 
tips på antingen 
utbildningar 
eller andra sätt 
att få kontakt 
med den 
branschen? 
Helst inte ur en 
vetenskaplig 
synpunkt utan mer 
som att vara en ”stora-
syster” nästan! /Michaela, 19

SVAR: Självklart kan du jobba 
med det, på flera olika sätt 
dessutom. Du kan till exempel 
besöka skolor och snacka med 
ungdomar på uppdrag av en 
organisation, du kan jobba på 

tjejjour eller producera media 
i olika former om sex och 

relationer. Ett tips på 
rak arm är att 
utforska RFSU:s 
hemsida. Under 
fliken ”Om RFSU” 
och sen ”Utbild-
ningar och kurser” 

hittar du vad som 
erbjuds i utbildnings-

väg. Jag har inte gått 
dem själv men har bara 

hört goda vitsord! Stort lycka till!
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”Jag får frihet att styra mitt 
företag dit jag vill”

CHARLOTTA, 26, ÄR SMYCKESDESIGNER:

 MEJLA DINA FRÅGOR 
 TILL VÅR KARRIÄREXPERT  

 JOSEFIN PÅ KARRIAR@ 
 VECKOREVYN.COM 

JOBB &
PENGAR

31
PROCENT AV ALLA YRKES-
VERKSAMMA SVENSKAR  

VILL BYTA JOBB INOM 
DET NÄRMSTA  

ÅRET.*
 

med Josefin Knave

Du säljer egna, dunderfina 
smycken under namnet Sparv. 
Hur kom du på idén?
– Jag hade sökt smycken som var 
enkla men ändå tog för sig, som 
passade lika bra på jobbet som på 
fest och som kunde addera något 
extra till en annars enkel outfit. 
Jag hittade inget som levde upp 
till det så jag valde att göra det 
själv!
Hur gjorde du rent praktiskt?
– Jag hade redan ritat en kollek-
tion som jag själv skulle vilja bära, 
så när jag väl bestämde mig för att 
köra var den stora första utma-
ningen att hitta rätt leverantör. De 
har oftast höga minimikvantiteter 
på smycken. Det var nervöst att 
välja, men jag litade på min 
magkänsla och tog risken.
Modigt! Hade du någon kunskap 
om sånt här sedan innan?
– Jag jobbade i modebranschen 
med inköp så jag visste en del om 
hur processen går till. Jag har 
också läst silversmideskurser på 
Folkuniversitet vilket gav grundläg-
gande kunskap om olika metaller 
och material. Men det viktigaste 

var nog ändå mitt intresse för 
företagande och design i allmän-
het. Och att jag hade en idé som 
jag verkligen trodde starkt på.  
Vad är det roligaste med att göra 
det du gör?
– Att jag får frihet att styra mitt 
företag precis dit jag vill. Dess-
utom får jag en kick av att se hur 
mitt företag expanderar, det ger 
en bra självkänsla!
Vad har du för tips till den 
som också drömmer om att bli 
smyckesdesigner?
– Våga satsa! Omge dig med 
kreativa personer som vill ditt allra 
bästa. Vill du starta eget måste du 
dock vara beredd på att kämpa, 
det har verkligen inte varit en dans 
på rosor att starta eget och en stor 
del av min fritid lägger jag på mitt 
jobb. Samtidigt har det varit själva 
charmen med att starta eget, du 
blir väldigt stolt över det du byggt 
upp på egen hand!

CHARLOTTA BRORSSON
ÅLDER: 26 år.
BOR: Stockholm.
GÖR: Driver smyckesmärket Sparv.

Kan man tjäna på att 
välja en viss utbildning, 
rent ekonomiskt? Ja, på 
sätt och vis. I alla fall om 
du tittar närmare på det 
nya begreppet studie-
index. Enligt det studie-
index som Zmarta tagit 
fram är en teknisk 
yrkesutbildning något av 
ett smart drag rent 
ekonomiskt. Detta 
eftersom utbildningstiden 
är på bara två år och 
medellönen som till 
exempel signaltekniker 
eller byggledare är 
relativt hög. Socionom- 
och sjuksköterskepro-
grammets studietid i 
kombo med medellö-
nerna ger dock inga vidare 
placeringar. Tja, visst kan listan 
ge ett hum om vilka framtids-
utsikter olika utbildningar kan 
bidra till, men vi på Vecko-
Revyn kan inte låta bli att 
hoppas att även saker som 
passion, inspiration och intres-
se ska få vara med i bilden när 
du väljer utbildningsbana.

JOBBEN SOM GER HÖGST LÖN  
I FÖRHÅLLANDE TILL STUDIETIDEN:
1. Teknisk YH-utbildning 
2. Systemvetenskapliga programmet
3. Personalvetenskapliga programmet
4. YH-utbildning turism och event
5. Ekonomiprogrammet
6. Medie- och kommunikationsprogrammet
7. Juridikprogrammet
8. Socionomprogrammet
9. Sjuksköterskeprogrammet
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