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Funderar du på hur du kan läsa vidare för att nå dina mål? Linda Plarsson är nätverkstekniker 

och arbetar på Trollhättans stad. Hon vill få råd om hur hon ska vidareutbilda sig. Läs om 

hennes mål och de råd hon får för att nå dit. 

AKTUELLT Det här är Linda Plarsson Är du intresserad av att läsa vidare? Ta del av våra 

utbildningar  

Linda Plarsson arbetar idag som IT-supporttekniker vid utbildningsförvaltningen på 

Trollhättans stad. Hon sitter i first line-support där hon hjälper till vid dataproblem ute på 

skolorna. Linda har också hand om licenser, hårdvarubeställningar och en webbportal (First 

Class) med skolornas hemsidor.  

UTBILDADE SIG TILL NÄTVERKSTEKNIKER  

Det var vid millennieskiftet som Linda utbildade sig till nätverkstekniker under 28 veckor på 

Komvux. Hon fick jobb direkt på Trollhättans stad som nätverkstekniker och var ute på 

skolorna de första sex åren. 2006 omorganiserade kommunen och Linda bytte till det jobb hon 

har idag.  

   - Jag halkade in i det här på ett bananskal, för jag hade ingenting att göra efter min 

utbildning till barnsköterska. Då såg jag Komvux-utbildningen och på den vägen är det.  

MER ADMINISTRATIVT ARBETE  

Vilka mål har du nu?  

- Jag vill ha ett mer administrativt arbete, men jag vet inte inom vilket område. Jag trivs bra 

inom kommunal verksamhet. Det är tryggt för att jag har arbetat ett antal år, men jag är inte 

främmande för privat näringsliv heller.  

   Vill ni bo kvar i Trollhättan? 
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   - Både ja och nej. Det är jobbet som får styra.  

NYTTA AV ERFARENHETER  

Det verkar som om Linda är flexibel och öppen.  

Skulle du vilja väva in dina tidigare erfarenheter och utbildningar i ett framtida jobb?  

   - Ja, det skulle jag kunna tänka mig.  

Är det någonting av det du gjort hittills som du tror att du skulle kunna ha nytta av i ett 

kommande nytt yrke? 

   - Möjligen en grundkurs i projektledning på 15 poäng som jag läste för två år sedan. Den 

var rolig.  

När skulle du vilja nå ditt mål att ha ett administrativt yrke? 

   - Inom en femårsperiod skulle jag vilja vara där.  

  

Torsten Vikingson, karriärcoach på SKTF i Göteborg, ger Linda Plarsson råd om hur 

hon kan tänka för att ta reda på sina drivkrafter bakom funderingarna på att byta jobb.  

Jag bollar fördelar och nackdelar med yrket och startar en tankeprocess hos Linda. Dialogen 

vi har går ut på att hon själv ska komma fram till vad hon vill och att det stämmer överens 

med vad hon känner och tycker i hjärta och hjärna.  

   Linda får göra ett test där hennes drivkrafter och karriärprofil står i centrum. Tillsammans 

diskuterar vi sedan svaren. Oftast räcker det, men det finns även ett fördjupande test som 

Linda kan göra. Normalt har vi 1-3 telefonsamtal med medlemmen. I Lindas fall är jag också 

en rådgivare om var hon kan söka mer information om olika utbildningsvägar. 

   Jag tycker att fler skulle stanna upp, som Linda gjort, och tänka efter om de verkligen vill 

jobba med det de gör. Folk i allmänhet tror för lite på sig själva och begränsar sig. Testa något 

annat om du inte trivs. Det finns arbetsgivare som vill ha dig för just de kunskaper du har.  

John-Anders Pettersson på Informator Utbildning ger Linda Plarsson råd om 

utbildningsvägar efter att ha pratat med henne per telefon. Linda är osäker på vilket 

administrativt arbete hon siktar på:  

En grundkännedom kring hur projekt drivs, budgeteras, administreras med mera är bra för 

varje karriär. Du har ju redan läst 15 poäng och de kommer du garanterat ha nytta av.  

   I alla slags administrativa jobb är det nyttigt att ha goda kunskaper i de program som ingår i 

Office-familjen såsom Word, Excel och Powerpoint. 



   Trollhättans Stad har utbildat både tekniker och administratörer i SharePoint hos oss på 

Informator. SharePoint är ett väldigt vanligt arbetsverktyg på både privata företag och i det 

offentliga, så det kan jag verkligen rekommendera att du utbildar dig mer inom. 

John-Anders Petterssons kurstips: Gå antingen ”Administratörs- och redaktörsarbete med 

SharePoint 2010” eller någon av Office-utbildningarna. För ett administrativt yrke kan det 

vara en god idé att gå en redovisningskurs och dessutom skaffa gedigna kunskaper i Excel. 

Hos Informator kan Linda Plarsson göra ett förkunskapstest för att sätta en startpunkt i sitt 

lärande på en mer exakt nivå. Linda uppskattade sin korta utbildning i projektledarskap. John-

Anders Pettersson rekommenderar en utbildning i projektekonomi. Där får Linda 

baskunskaper och träning i att arbeta med styrning och uppföljning av projekt ur ett 

ekonomiskt perspektiv.  

Av: Helena Thorén, helena.thoren@axlainformation.se 

Ansvarig utgivare: Terje Andersson, terje.andersson@ingenjorsamfundet.se  
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NUVARANDE YRKE: IT-supporttekniker.  

ARBETSGIVARE: Trollhättans stad.  

DRÖMJOBB: Administrativt yrke.  

FACKFÖRBUND: SKTF.  

ÅLDER: 36.  
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BOR: Trollhättan.  

FAMILJ: Man, mamma och pappa i Trollhättan, syster i Göteborg.  

INTRESSEN: träffa vänner, min man, spela teater och musikaler, laga mat och baka, plocka 

svamp och inredning, älskar att segla på Västkusten och att vara i sommarstugan i Dalsland, 

tycker om att fota.  

ÄR MEDLEM I: Teater Endorfin där hon sjungit och spelat i Askungen och 

Tolvskillingsoperan. 


