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Ordföranden 
har ordet...
Många är ni, studerandemedlemmar, 
som nu under våren sliter med upp-
satser och funderingar över vad ni ska 
göra till hösten – söka jobb, fortsätta 
studera, utlandsresa, med mera.

Många av er väljer naturligtvis att 
börja söka jobb. Flera söker förhopp-
ningsvis jobb med hjälp av Hälso-
Akademikernas (HA) jobbservice via 
LinkedIn där vi har ett nätverk för oss 
hälsovetare samt SRATs karriärservice 
(läs mer på www.srat.se).

Syftet med detta studenttema är 
i första hand att kunna ge stöd till er 
studerandemedlemmar som nu är på 
väg in i yrkeslivet. 

Antalet utbildningar är alltjämt 
relativt stort, men trenden är att det är 
färre som utexamineras varje år.

För dig som går, eller är på väg att 
lämna, en av dessa utbildningar gäller 
det att se realistiskt på din situation.

Det är visserligen många nyexami-
nerade inom ungefär samma område 
som ditt, som precis som du, söker 
efter de jobb som marknaden har att 
erbjuda och det är tufft!

Det positiva är att våra medlemmar 
ändå de senaste åren får jobb, inom 
branschen dessutom. Det gäller bara 
att övertyga arbetsmarknaden om den 
egna kompetensens förträfflighet. Ut 
och visa upp er! Använd alla ni känner 
till er personliga marknadsföring och 
låt er CV ”regna” över det svenska nä-
ringslivet och offentliga sektor!

Lycka till!
Andreas Lövdahl

ordförande 
Fortsättning på sidan 4

Karriärstöd 
för hälsovetare
Varje vecka granskar jag ett par cv och 
personliga brev från er hälsovetare. Denna 
tjänst kan användas både för dig som är 
studerandemedlem och för dig som yrkes-
verksam. När jag och mina kollegor är ute 
på studerandeinformationer på skolorna, 
pratar vi ofta om denna tjänst. Varför inte 
prova den? Tjänsten ingår i ditt medlem-
skap och kan vara det som behövs för att 
få igång din karriär eller få en nystart på 
denna! 

Finns det någon anledning att just 
hälsovetare använder karriärtjänsten mer 
än andra grupper? Troligen finns det flera 
anledningar till detta. Branschen är tuff, 
det finns många utbildningar och utbudet 
av tjänster är inte så stort. Misströsta dock 
inte, jobben finns men kanske inte via de 
traditionella forumen. Jag ska här ge er 
ett par tips för att kunna undvika några 
av de fallgropar som kan finnas på vägen. 
Det finns många olika utbildningar. Det 
som erbjöd valmöjligheter när du skulle 
välja utbildning kan nu vara både en styrka 
och en svaghet. Nåja, inte svaghet kanske 
men ett problem i alla fall. Jag ska försöka 
förklara hur jag tänker. På de allra flesta 
cv som jag granskat från hälsovetare, står 
det er examenstitel. Det är helt rätt och 
denna ska finnas med. Det jag är ute efter 
här är att denna ofta inte säger så mycket 
för andra än dig själv. Din tilltänkta ar-
betsgivare kanske inte har en aning om vad 
din utbildning är för något eller framför 
allt vad den skulle kunna användas till 
på företaget. När jag är ute och pratar på 
skolor tillsammans med Andreas, ordfö-
rande i Hälsoakademikerna, säger han ofta 
”Var stolta över er examenstitel men bli 
inte kära i den!”. På ert cv skulle ni kunna 
förklara lite av innehållet i er utbildning, 
kopplat till den tjänst ni söker. Ni skulle 

även kunna kalla 
er det arbets-
givaren söker. 
Detta eftersom 
ni har er riktiga 
examenstitel i ert 
cv. Naturligtvis 
kan ni inte kalla 
er vad som helst, 
det måste vara 
inom ramen för 
er utbildning 
och så måste er korrekta examen framgå av 
ert cv. 

Så hur kan ni då göra för att lyfta fram 
era specifika färdigheter? Det skulle kunna 
ske genom att till exempel inleda med en 
säljande rubrik i det personliga brevet, vad 
sägs om till exempel ”Idérik Hälsoutveckla-
re söker…”, ”Engagerad Hälsopedagog sö-
ker…”? Vilken rubrik skulle passa på dig? 
Hitta på en som fungerar, som i exempelen 
kan du välja att lyfta upp någon av dina 
främsta egenskaper, gärna någonting som 
knyter an till vad de söker i annonsen, och 
använd detta i rubriken. När du börjat 
bra med en stark rubrik i brevet kan du 
gå vidare med att förklara varför du skulle 
vilja jobba hos just denna arbetsgivare och 
framförallt poängtera vad du kan bidra 
med. Försök se det utifrån arbetsgivarens 
perspektiv, vad skulle du då vilja läsa i en 
ansökan? Ha det som står i annonsen i 
bakhuvudet när du formulerar dig. I ditt 
cv kan du även där lyfta fram färdigheter 
och styrkor genom att under respektive 
erfarenhet du har med dig beskriva hur du 
bidragit till att uppnå specifika mål, verk-
samheten i stor eller kanske i teamet. Har 
du några specifika resultat i bagaget som 
du är extra stolt över? Ta med dem! Beskriv 
vad dina erfarenheter gett dig som kan vara 

Mia Axelsson

HälsoAkademikerna  
finns på LinkedIn  
& Facebook!
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På väg ut i arbetslivet
– råd och tips
Att söka jobb är en process som kan ta 
tid och man ska vara medveten om att det 
inte alltid är enkelt att få sitt drömjobb 
och vägen dit kan ibland kännas motig. 
För att underlätta jobbsökandet och vägen 
till en anställning bör du ta reda på vart 
du kan hitta jobben, hur du skriver en 
ansökan, hur du kan förhålla dig under en 
anställningsintervju och hur du förhandlar 
fram ”rätt” lön. På SRATs hemsida får du 
tips och råd om hur sökprocessen går till.

Att söka jobb
Det kanske allra vanligaste sättet att få 
jobb på numera är genom egna kontakter. 
Utnyttja detta om det är möjligt, tänk 
efter, kanske finns det någon i din omgiv-
ning som har kontakt med arbetsplatsen 
på något sätt. Ett tips är också att prata 
med alla du känner, förklara att du är 
arbetslös och söker jobb, möjligheter kan 
dyka upp när du minst anar det. Nyttja 
sociala medier såsom yrkesnätverket Linke-
dIn och även Facebook. Du som är hälso-
vetare och medlem i HälsoAkademikerna 
kan knyta kontakter med andra hälsovetare 
via vårt Hälsovetarnätverk på LinkedIn.

Det kan även vara bra att vara enga-
gerad i föreningar, närvara vid mässor, 
arbetsmarknadsdagar och liknande, då 
detta kan ge tillfälle att vidga ditt kontakt-

nät. Leta annonser i olika tidningar och på 
anslagstavlor. På Internet finns en mängd 
olika webbsidor där du kan finna annon-
ser. Antingen via jobbsajter eller direkt via 
arbetsgivarens hemsida. 

För att få ersättning från a-kassan 
måste du vara inskriven på Arbetsförmed-
lingen, från din första arbetslösa dag. På 
arbetsförmedlingen kan du, oavsett du 
är inskriven eller inte, söka lediga tjäns-
ter i deras platsbank och i tidningarna 
Platsjournalen och Nytt jobb. Förutom 
arbetsförmedlingens egen platsbank listar 
de på hemsidan även andra webbplatser 
och portaler du kan ha hjälp av när du 
söker jobb. Jobbregistret.se är jobbsajten 
som i samarbete med HälsoAkademikerna 
samlar lediga tjänster inom enbart hälsa. 
Missa inte att gå in även där.

Många arbeten annonseras emellertid 
inte ut, ett effektivt sätt att söka jobb är 
då att själv ta kontakt och skicka ansök-
ningshandlingar till arbetsplatser där du 
skulle kunna tänka dig att arbeta, för att 
presentera dig själv. Ta reda på vem som är 
kontaktperson innan du skickar iväg din 
ansökan eller förfrågan. 

Ansökan
En ansökan består av ett personligt brev 
där du kort presenterar dig själv och berät-

tar om ditt intresse för tjänsten samt varför 
arbetsgivaren ska anställa just dig, samt ett 
CV som är en informativ meritförteckning 
över arbeten, utbildning, personuppgifter 
etc. 

Skicka inte med betyg, intyg, referen-
ser etc, erbjud dig istället att komplettera 
om det behövs. SRAT erbjuder karriärstöd 
för oss hälsovetare där du bland annat kan 
få feeback på ditt cv du har formulerat. 
Skicka ditt cv med namn och kontaktupp-
gifter på e-post karriar@srat.se. Vill du ha 
hjälp med att försöka klargöra, utforska 
och ta fram egna strategier i ditt yrkesliv 
eller som arbetssökande kan du få ett kar-
riärsamtal med någon av SRATs utbildade 
karriärcoacher.

Anställningsintervju
Ta med eventuella intyg eller liknande och 
kom i tid! Intervjun är en möjlighet att 
få en klar bild av företaget och den sökta 
tjänsten. Försök att ta reda på så mycket 
som möjligt om arbetsplatsen innan du 
ska på intervjun. Tänk också på hur du vill 
framställa dig, tänk igenom positiva och 
negativa egenskaper med dig själv. Besvara 
frågor med eftertanke, uttryck dig tydligt 
och marknadsför dig med självsäkerhet.

Veronica Ölund, f.d. ledamot

Det hela började efter ett seminarium i 
skolan där vi blev inspirerade till att verkli-
gen visa våra framfötter. Att vara aktiv med 
projekt och uppdrag även under studierna 
är något vi tror kan vara något oerhört 
positivt när man söker jobb, då man visar 
sig just framåt och engagerad. Dessutom 
kan exempelvis ett uppdrag eller frivilligt 
engagemang hos olika aktörer leda till både 
jobb och publicitet.

Vi satte oss och började kolla vilka 
möjligheter vi hade att hämta i vårt be-
fintliga kontaktnät och kom fram till att 
vi båda faktiskt känner och har en kontakt 
med en entreprenör vid namn Mikael 
Torstensson som bland annat är redaktör för 
tidningen Vision Höglandet och som driver 

företag som Copy Vision och Swedinvest 
Scandinavia. Vi såg en möjlighet att kanske 
få skriva en och annan krönika eller artikel 
i hans tidning och vi började jobba ihop 
lite olika texter och material inför det.

Därefter kontaktade vi Mikael med 
förslaget och var tydliga både med vad 
han och vi skulle kunna tjäna på det. Vi 
skickade texter, bokade in möten där vi 
förklarade våra tankar och även pilottestade 
texterna hos andra för att vara säkra på att 
de var bra och intressanta.

Det var en lång process innan något 
blev spikat men idag driver vi vårt egna 
hälsoavsnitt i tidningen och kommer tro-
ligtvis utöka vår verksamhet inom Vision 
Höglandet på webben där vi även kommer 

kunna erbjuda tjänster.
Till en början gör vi det här gratis men 

ser det ändå som positivt för oss, då vi som 
sagt får meriter och erfarenheter men också 
publicitet för över 45.000 läsare som nu ser 
oss som hälsoprofiler.

Så den lilla snöbollen vi kastade ut 
hoppas vi nu kunna växa till ett fullskaligt 
och mäktigt snöklot!

 Anton Rehnberg Manglaris &  
Gustav Blom

Engagemang  
skapar möjligheter
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Lokal medlemsträff 
Östersund 28 maj
I samband med vårt nästa styrelsemöte 
kommer vi att anordna en lokal med-
lemsträff i Östersund 28 maj på temat 
”Idrott”. 

Här har du chans att nätverka med andra 
samt en möjlighet att träffa styrelsen. 
Håll utkik i kalendern på vår webb och i 
din e-post.

Styrelsen

Din lön...
Trots att lönen självklart är en viktig fråga 
för oss alla, så är det ändå något de flesta 
tycker är svårt att prata och förhandla 
om. Vad är ”rätt” lön för mig, hur kan jag 
begära mer utan att vara ”skrytig”, är jag 
inte med i facket för att slippa förhandla 
lönen själv? Detta är frågor som jag tror 
många ställer sig och jag ska försöka att ge 
ett kortfattat svar här. Förutsättningarna 
kan dock skilja sig en del, jag tar här upp 
två olika infallsvinklar på lönen; ny på 
arbetsmarknaden och när man helt enkelt 
vill byta jobb.

Ny på arbetsmarknaden
Naturligtvis har man ett svagare förhand-
lingsläge lönemässigt om man är nyutexa-
minerad och/eller för tillfället utan jobb. 
Här finns inget klart motbud som arbets-
givaren måste överträffa, utan det handlar 
helt om att förhandla sig fram till en lön 
som du känner dig nöjd med och som 
arbetsgivaren kan acceptera. Börja med att 
ta reda på fakta så långt du kan; kontakta 
SRAT:s kansli för aktuell lönestatistik, 
om lokal facklig förtroendeman finns på 
arbetsplatsen – kontakta denna för att höra 
om löneläget just där, i vilket spann dina 
blivande kollegor ligger osv. Just kontakten 
med det lokala facket kan ju ge mycket 
annan matnyttig information om företaget 
inför en eventuell intervju. Avvakta så länge 
som möjligt med att avge ditt löneanspråk, 
helst till du är någorlunda säker på att vara 
en av dem som erbjuds anställning – ditt 
förhandlingsläge är starkare då. Utifrån din 
analys av situationen ska du sätta upp ett 
mål för vad du vill ha i lön. När frågan om 
löneanspråk ställs är det denna lön du be-
gär. Den ska kunna motiveras. Du bör även 
ha en prutmån på ditt anspråk som inte är 
för stor i skillnaden mellan vad du begär 
och kan acceptera. Man ska aldrig glömma 
att det handlar om en förhandling, där 
båda parter helst vill känna att man vunnit 
lite. Således, om din smärtgräns ligger vid 
exempelvis 22000 kr, så ska du ändå säga 

23000 i ditt anspråk och sedan vara beredd 
att backa klädsamt en aning. Man ska även 
vara medveten om att det är svårt att uppnå 
drömlönerna i sina första anställningar, det 
viktiga här är snarare att komma in i bran-
schen och skaffa sig viktig erfarenhet. Dock 
bör poängteras att ingångslönen påverkar 
din framtida löneutveckling. Går man in 
med en för låg lön blir det svårt att ta igen. 

Byta jobb
Om man redan har ett jobb, men önskar 
sig vidare till nya tjänster eller nivåer, är 
utgångsläget givetvis ett annat. Här hand-
lar det så klart om att man önskar sig en 
yrkesmässig utveckling, men oftast även 
en lönemässig. De tillfällen när man byter 
jobb är ett av de bästa tillfällena att även 
uppgradera sin inkomst. Om inte annat av 
detta skäl bör man vara beredd att flytta 
på sig ett antal gånger genom yrkeslivet. 
Lönen är dock inte allt, utan det nya job-
bet kan också ha andra fördelar som att 
det är mer utvecklande, ligger bättre till 
rent geografiskt, eller någon annan positiv 
infallsvinkel. Dock, här är det lönen som 
är i fokus. Ovanstående bakgrundskoll när 
det gäller statistik samt samtal med lokala 
fackliga förtroendemän gäller självklart här 
också. Om inte detta ger tillräckligt med 
kött på benen så kan man även utgå från 
sin aktuella lön. Eftersom du sannolikt 
missar nästa lönerevisionstillfälle, så räkna 
på vad ditt ungefärliga troliga påslag (av-
rundat uppåt!) skulle bli. Först därefter läg-
ger du på vad som kan anses vara en skälig 
förhöjning i och med nya arbetsuppgifter 
och möjligen större ansvar och befogen-
heter. Ta också reda på om du i din nya 
anställning har rätt till övertidsersättning. 
Rätten till övertidsersättning kan avtalas 
bort, men det ska i sådana fall ske i utbyte 
mot högre lön och/eller extra semesterda-
gar. Om du inte kan bedöma övertidens 
omfattning råder jag er starkt från att träffa 
en överenskommelse om undantag från rät-
ten till övertidsersättning. Om du ändå gör 

det så bör överenskommelsen gälla för ett 
år i taget och vara möjlig att sägas upp. Ett 
annat vanligt misstag är att du efter att ha 
fått ett löneförslag från arbetsgivaren lägger 
på en stor summa som denne inte kan ac-
ceptera. Ett tips är att lägga på en mindre 
summa som är lättare att svälja. 500 kr 
extra blir i alla fall 6000 kr på ett år!

För att svara på de inledande frågorna: 
”Rätt” lön är naturligtvis frågan vad det är. 
Vi verkar på en marknad med fri och indi-
viduell lönesättning där både våra tjänster 
och förutsättningar varierar stort. Trots 
detta måste man försöka få fram vad just 
”marknaden” generellt betalar för jobbet. 
Statistik, samtal med kollegor och facket 
är i dagsläget det bästa sättet att försöka nå 
något slags svar. När det gäller rädslan att 
vara skrytig tror jag snarare att problemet 
är att de flesta är alldeles för blygsamma. 
Var inte rädd att berätta vad du kan och 
vad du har uppnått. Eventuella idéer och 
visioner är inte heller fel att nämna, det 
visar ju bara att du är intresserad av ditt 
jobb, något som brukas tolkas positivt av 
de flesta arbetsgivare.

Ska då slutligen inte facket sköta detta? 
Svaret är att utvecklingen alltmer går åt det 
håll att fack och arbetsgivare i avtal drar 
upp de premisser och bedömningsgrunder 
som lönesättningen ska baseras på. Själva 
lönesamtalet sker allt oftare så nära verk-
samheten som möjligt, mellan lönesättande 
chef och medarbetare. Det innebär att lö-
neförhandlingen allt oftare går i flera steg. 
Först argumenterar vi med era arbetsgivare 
för just er yrkesgrupp, därefter måste var 
och en vara beredd att argumentera för sin 
sak i enskilda samtal. Jag tror att det är po-
sitivt för löneutvecklingen, men det förut-
sätter förstås att de chefer och arbetsledare 
som håller i dessa samtal sedan får mandat 
att faktiskt sätta era löner. 

Mia Axelsson
förhandlare & karriärcoach

Vill du skriva något i Hälsan?
HälsoAkademikerna strävar efter att möjliggöra för våra 
medlemmar att vara mer aktiva i föreningen. Styrelsen arbetar 
med många olika projekt som medlemmar gärna får ta del av. Ett 
av projekten är just Hälsan. Vill du bidra med något läsvärt eller har 
du en idé eller tips om någon artikel eller tema att skriva om? Då är 
du välkommen att höra av dig! 

Suzana Gisselman
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Föreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Ny ledamot i HAs 
styrelse
Suzana Gissel-
man, Halmstad
Jag tar examen nu 
i juni 2015 från 
Halmstad Hög-
skola där jag har 
läst Idrottsveten-
skapligt program 
med inriktning 
mot folkhäl-
sovetenskap. 
Studierna har givit mig en bred kompetens 
inom folkhälsa, ledarskap, pedagogik, 
psykologi samt träningslära. Utöver mina 
studier har jag aktivt engagerat mig inom 
Halmstad Studentkår som ordförande för 
ett kårorgan samt varit ledamot i Kårstyrel-
sen. Detta har varit värdefulla erfarenheter 
inom styrelsearbete, ledarskap och samar-
bete vilket har fört mig till att bli delaktig i 
HälsoAkademikerna.

Föreningen driver ett viktigt arbete 
med att samla hälsovetare till en och sam-
ma plats för att få större tyngd på arbets-
marknaden.  HälsoAkademikerna formar 
en god plattform för att nätverka mellan 
kompetenser. Just samverkan tror jag är en 
av nycklarna till att dels driva föreningen 
framåt men även ut mot samhället för att 
kunna bli mer synliga. Att både kunna få 
utökad erfarenhet kring styrelsearbete samt 
att kunna koppla det till min utbildning 
känner jag att mitt beslut till att ingå i 
HälsoAkademikernas styrelse känns helt 
rätt. Här önskar jag få mer insikt vad som 
händer på arbetsmarknaden, skapa kontak-
ter samt en möjlighet att själv vara med att 
påverka och driva föreningen framåt.

användbart i den tjänst du söker. Skriv från 
hjärtat, undvik floskler, som till exempel 
”Jag är positiv och trivs bra med att arbeta 
både enskilt och i grupp”, genom hela din 
ansökan och framförallt – kom ihåg att ta 
med kontaktuppgifter på alla dokument!

Hur gör man karriär? Om det fanns 
något svar på det skulle jag genast skriva 
det. Inom hälsobranschen verkar det finnas 
hur många sätt som helst att göra karriär 
och få ett arbete inom hälsosektorn. Ar-
betsförmedlingen har inte så många hälso-
arbeten. De finns i alla fall utspridda på ett 
par ställen så en del av er har haft svårt att 
hitta dessa. Vad gör man då? En del fastnar 
i tankarna och fortsätter att leta på samma 
ställe. Andra försöker hitta nya spännande 
sätt att hitta sitt nya arbete. Jag har i SRAT-
informationen beskrivit ett par sätt hur 
man kan söka arbete. Jag tänkte inte ta 
upp de alla igen utan gå in på några andra 
tips som jag fått från er! Båda exemplen är 
sanna och med dessa hoppas jag att ni ska 
få lite tips och idéer hur ni ska få ert jobb. 
Det första var från en tidigare styrelseleda-
mot i Hälsoakademikerna. Denne sökte en 
tjänst som IT-coach men ville egentligen 
ha en tjänst som hälsocoach. Han gick på 
anställningsintervjun och lyckades övertyga 
arbetsgivaren om att de inte behövde en 
IT-coach utan en hälsocoach. Han hävdade 
att de som arbetade där redan kunde sin 
programmering med mera. Det de hade 
problem med var sin hälsa. Förklaringen 
var tydligen bra eftersom han fick arbetet! 
En annan historia handlar även den om 
en styrelseledamot. Denne har ett yrke 
inom en annan bransch. Han är anställd 
på kommunen. Efter ett par års anställning 

har han genom att utmärka sig med goda 
prestationer på arbetet lyckats vinna arbets-
givarens förtroende och har lyckats sälja 
in ett projekt till denne. Han är därför nu 
tjänstledig för att arbeta med ett hälsopro-
jekt på kommunen. Trägen, påhittigheten 
samt envisheten vann! Kanske har även 
du fått in en fot i en annan roll än som 
hälsovetare på ett företag? Hur skulle du 
kunna göra för att motivera din chef att 
skapa en ny roll där du även kan använda 
din hälsovetarkompetens? ”Gräv där du 
står” är nämligen ett vanligt uttryck inom 
branschen och pekar på en karriärväg där 
du just som i nyss nämnda exempel försö-
ker skapa en tjänst på det företag där du 
redan jobbar.

En annan vanlig karriärväg som hälso-
vetare kan vara att starta ett eget företag. 
Här skulle jag vilja vara tydlig med att 
det är bra om företaget startas av den som 
vill driva företag och inte den som inte 
lyckas hitta ett annat arbete. Företaget bör 
komma ur en bra affärsidé. För den som 
vill prova sin affärsidé finns hjälp att få på 
arbetsförmedlingen och exempelvis Nyfö-
retagarcentrum. Givetvis kan den som fun-
derar på att starta företag även ta kontakt 
med oss karriärcoacher. Vi kommer inte att 
bedöma affärsidén, utan tittar bara på om 
vi kan hjälpa till med att undanröja de hin-
der som står i vägen för att starta upp eller 
om det finns annat som du egentligen vill 
göra. Hoppas att du har fått några tips för 
hur du kan starta eller få igång din karriär.

Mia Axelsson,
förhandlare & karriärcoach
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