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Jobba i favoritlandet
Sugen på att arbeta utomlands? Gå en språkkurs på plats 
eller sök jobb på ett svenskt företag du känner till, där du 
kanske har jobbat på tidigare. Det är Berlinälskaren Jonna 
Eklunds tips till dig som vill testa lyckan i favoritlandet.

När Jonna Eklund besök-
te Berlin första gången 
gick hon i gymnasiet – 
och blev störtförälskad.

– Vilken häftig stad, så 
öppen och mångkultu-
rell! Där ska jag bo någon 
gång, kommer jag ihåg att jag tänkte 
då, säger hon.

I dag är det också i just Berlin hon 
har bosatt sig. Det började med att 
hon hade svårt att hitta jobb i Sverige 
efter gymnasiet. Då läste hennes 
mamma om en tyskakurs som Bra-
heskolan och stiftelsen IS anordnar 
i Düsseldorf i västra Tyskland – och 
Jonna Eklund nappade. Tyskan hon 
läst i gymnasiet hade hon nästan 
glömt bort, men hon pluggade 
intensivt i några månader och 
erbjöds sedan praktik på möbel-
företaget Ikeas varuhus i Köln. Där 
fick hon möjlighet att använda 
sina språkkunskaper även utanför 
skolbänken.

När det var dags att åka hem till 
Sverige sökte hon jobb på Ikea i 
Göteborg och jobbade där i ett halvår. 
Men längtan till Berlin fanns kvar och 
Jonna Eklund bestämde sig för att åka 
tillbaka och söka jobb på vinst och 
förlust.

Hon började med ett Ikea-varuhus 
i centrala Berlin.

– Jag fick först gå på en grupp-
intervju tillsammans med 20 tyskar 
och sedan på en personlig intervju. 
De tyckte att det var bra att jag 
hade erfarenhet av att jobba på Ikea 
sedan tidigare, men också att det 
var roligt att jag var svensk. Ikea gör 
en ganska stor grej av svensk kultur 
och då är det klart att det är kul med 
en anställd som kan uttala svenska 
namn på saker på rätt sätt. Men det 
viktigaste var nog ändå att jag kunde 
tala tyska.

Hennes tips till den som är sugen 
på att söka jobb utomlands är att 
lära sig språket på plats.

– Skriv upp dig på en intensivkurs i 
några månader och sök jobb samti-
digt, då lär du dig språket och knyter 
kontakter på en och samma gång. 
Då känner du inte samma press att 
genast hitta ett jobb.

Jonna Eklund är inte ensam om att 
vilja arbeta i ett annat land. Stä-
der som Berlin, London, Paris och 
Barcelona är populära bland yngre 
människor som vill komma ut och se 
sig om i världen. Och svenskar har ett 
gott rykte bland arbetsgivarna.

– Svenskar anses ha en god ar-
betsmoral och vara bra på att passa 
tider, säger Mats Nilsson, Eures-
rådgivare på Arbetsförmedlingen, 

som träffat en hel del europeiska 
arbetsgivare.

Att läsa en språkkurs i landet du 
vill jobba i är en god idé, tycker han. 
Bra språkkunskaper är nämligen 
a och o för alla som söker andra 
jobb än bristyrken som läkare och 
it-specialister. Det går också bra att 
först leta jobb hemifrån, till exempel 
via Platsbanken.

– Men många jobb i servicesektorn 
är lättast att söka på plats i landet, 
eftersom de jobben inte utannonse-

ras. Det gäller särskilt i London och 
Norge, där det finns många sådana 
jobb, säger han.

Om du inte kan språket och inte 
vill läsa en språkkurs kan det en-
ligt Mats Nilsson vara en idé  
att söka jobb på ett call center. 
Flera svenska företag använder sig 
nämligen av kundtjänster  
och bokningscentraler förlagda i län-
der som till exempel Spanien, Malta 
och Nordirland – och då räcker det i 
vissa fall att kunna tala svenska. d
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Robotar de bästa cheferna
›› En studie vid det amerikanska 
universitetet MIT visar att männi-
skor i vissa sammanhang hellre 
låter sig arbetsledas av en robot 
än en mänsklig chef. En slutsats 
som forskarna bakom studien 
kom fram till var att robotche-
fen styrde teamet effektivare 
och förstod sina medarbetare 
bättre än den mänskliga chefen, 
enligt Business Insider. MIT-fors-
karen Matthew Gombolay som 

ledde studien påpekar att dagens 
chefer gör klokt i att dra nytta av 
att en algoritm faktiskt är bättre 
på att delegera, schemalägga 
och koordinera uppgifter. Alla tre 
egenskaper som kan vara mycket 
viktiga för medarbetare. Sam-
tidigt är det saker som många 
chefer tenderar att skjuta upp för 
att i stället prioritera de större 
och hårdare frågorna, skriver 
tidningen Kollega. d
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Ett tips till att öka 
jobbchanserna i utlandet 
är att gå en språkkurs.

SÅ FIXAR DU JOBB I FAVORITLANDET:
l Kontakta Arbetsförmedlingens 
Eures-rådgivare som kan ge råd om 
hur du bäst söker jobb i ett annat EU/
EES-land samt Schweiz. Du som är 18-
35 år har även möjlighet att få resan 
till jobbintervjun betald, en språkut-
bildning eller flyttbidrag. Läs mer på 
yourfirsteuresjob.se.
l Boka in dig på en språkkurs i landet 
du vill jobba. En del språkkursarrang-

örer erbjuder även praktik i samband 
med studierna – ett bra sätt att få 
in en fot på arbetsmarknaden. STS 
Språkresor och stiftelsen IS, Interna-
tionella skolorna, är två arrangörer 
som erbjuder praktik.
l Kolla upp vilka svenska företag som 
finns i landet. Dels har du lättare att 
relatera till företag du redan känner 
till och dels är svenskar populära hos 

en del företag med svensk profil.
Ikea, H&M och Granit är svenska 
företag som är etablerade i andra 
europeiska storstäder. Flera företag 
har hemsidor där det går att hitta 
och ansöka om lediga tjänster i andra 
länder. Bäst är förstås om du redan 
har jobbat för företaget i Sverige.
l Det finns flera Facebooksidor 
för den som letar jobb utomlands. 

Kolla till exempel in Facebooksidan 
Svenska jobb utomlands, som tipsar 
om jobb i andra länder med svenska 
som förstaspråk.
l Tänk på att hålla koll på arbets-
kulturen i landet där du vill jobba. 
I många länder, som till exempel 
Tyskland, finns det tydliga hierarkier 
på arbetsplatsen och det är vanligare 
att man niar varandra än i Sverige.

Jonna 
Eklund.
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