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ticligan problem: 
Björn Högboh hade gatt in i väggen efter 
a t t  ha jobbat som enhetschef med 65 
medarbetare och en arbetsbörda som var 
orimiigt stor. Efter sjukskrivningen var han 

_ tillbaka p8 75 procent i en roll utan perso- 
;g '<f$&e%svar. Hans självförtroende och hans 

sjalvbild hade fatt en törn. Han visste inte 
vad han ville eller kunde och funderade pa 
om han egentligen skulle vara chef. 

Björns handlingsplan 
P-OMkSSmBS8d-m: efter coachningen: 
"Björn engagerade sig i allt > Fokusera pi3 familjen - make och 
och alla p& bekostnad av sitt G, p pappa-rollen. 

L 

eget välbefinnande. Han är Försdka tagga ner p3 jobbet. 
en typisk överpresterare. Sa Sluta bära hela vädden p3 mina axlar. 
gick han ocksa in i vaggen. Jag Träna pd a t t  bara vara. 
tycker at t  han har landat i sig 
sjalv och kan ta till sig a t t  han 
duger som han ar - utan 
at t  prestera zoo procent." 

Bjbrn ett år efter coachningen: 

'Nu är jag battre 

Vad H r  du 1 dag, B18ml dar, att jag inte ar oumbärlig. 
"Jag pappledig p4 halvtid Men latt ar det inte, jag får 
med Filippa, nyligen fyllda kampa med det varje dag." Vad blir nästa steg i 
ett år. Den andra halvan ar 
jag strukturchef med ansvar Vilka gr de vmgaste  
för Luftfartsverkets saker- för8ndringamat 
het, kvalitet, miljö och IT på "Jag har fått ett annat pappledig, först sex månader 
Bromma. Dessutom ar jag perspektiv på vad som ar på halvtid sedan tre månader 
biträdande flygplatschef." viktigt i livet. Det är fan- på heltid. Den befattning jag 

tastiskt att vara så mycket har nu ar ganska ny, det finns 

Vilken nytta har du haft av med Filippa, att lära tillräckligt med utmaningar 
karif-ingen? kanna henne ordentligt i den ett tag till. Det betyder 

"Den bidrog till att jag tog från början. Jag har ett inte att jag stängt dörren till 
pappaledigt. Jag har nog följt lägre tempo och ar mer nya karriärsteg, men mitt mal 
handlingsplanen hyfsat. Jag reflekterande. nu är att vara norra Europas 
fokuserar på familjen och har Jag har inget personal- 
blivit bättre på att prioritera, ansvar nu, det var det ¤ 
att säga nej. Förut försökte 
jag hinna med allt och job- 
bade med en sak tills jag var 
klar, ibland sent in på kval- 

DJORDE: Operativ chef pa Luftfart 
larna. Nu sätter jag ribban lerket Bromma. 
lägre och kan kanna mig nöjd 

'artsverket Bromma. 

D~RNU: Pappaledig p4 halvtid, jobbar 
nar jag hunnit med det jag gör den andra halvan. Så allt ?alvtid som strukturansvarig pa Luft- 
bestämt mig för de tre dagar blir inte gjort och det kan i 

jag jobbar. Jag försöker tänka stressa mig. Samtidigt hinner FAMILI: Hustru och tre barn. 
att flygplanen startar och jag gå ner i varv de fyra dagar KONTAKT: bjorn.hogbom@lfv.se 
landar aven om inte jag ar jag ar pappaledig." 
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m-s Karriärcoachen Tanfas handlingsplan 
tidigare problem. P-O Erikssons anaiys: eftrPr coachmingen: 
Tanja Ilic.arbetade som marknadschef för "Tanja är en typisktavlingsrnar > Böija goraegna medvetna val. Följa mag- 
ett-IT-företag, men hon var uttrakad och niska som alltid måste visa s ~ g  kanslan och inte bara g& med p4 saker 
Langtade efter nya utmaningar. Hon har dubbelt sa duktig för at t  dug? som andra foreslar. 
gjort e n  stralande karriär men hon hade Hon har inte upplevt at t  hol Sluta striiva efter att-vara bast på allt 
inte funderat ordentligt p6 vad hon egent- gjort nagra egna, medvetna val och dubbelt ca duktig som alla andra. 
(igen ville göra. Hon har blivit headhuntad i sin karriar. Jag har ifragasatt b Inte f& daligt samvete'efter till exempel 

+ 

t iH  sina befattningar och kande inte at t  hon hennes karriarval. Mitt rad till Ta e t t  frukostmote p& arbetstid. 
valt sina jobb sjaiv. Planera in t id f0rieflektion i agendan. 

e t t  år efter coachningen: ''Jag har bytt till 
jattespannade jobb 
Vad gör du i dag, Tanja? Vilka förändringar ar 

"Sedan september arbetar jag du mest nöjd med? 
som försäljningschef på den "Mest nöjd ar jag med att 
nordiska elbörsen Nordpool. ha vågat gå utanför min 
Innan jag började har hade bekvämlighetszon. Jag har 
jag sökt och blivit erbjuden vågat gå till en bransch som spännande! Jag försöker leva 
flera olika jobb och visste vad jag hade väldigt lite kunska- i nuet och har inte funderat 
jag var ute efter. per om nar jag började. 

Jag ville byta bransch för Min kompetens ligger i 
att få pröva något nytt. Sam- att jag har en ganska bred 
tidigt ville jag gärna gå till en bakgrund, att jag jobbat med 
mindre organisation efter- många olika saker och som 
som jag bara hade arbetat i chef och ledare i flera olika 
stora. Den stora utmaningen branscher. 
med det har jobbet ar att jag 
får rara mig något helt nytt. 
Nordpools verksamhet ar 
valdigt komplex och jätte- 
spännande.'' 

Men drömmar kan 
Vilken nytta har du haft narier och liknande. 

Det känns bra. Jag har av karri&rcoachningen? en gammal passion 
"Jag följde karriärcoachens insett att sådant faktiskt L för idrott. Att få jobba med 
råd och min handlingsplan ar en del av jobbet." halsa och idrott för barn och 
nar jag bytte jobb. Jag tänkte ungdomar, något som jag 
igenom de erbjudanden jag Lyssnar du till din verkligen brinner för, skulle 
fick och de befattningar jag magkansla nu? vara kul. Min dotter tränar 
sökte väldigt noga innan jag "Jag har alltid lyssnat till simning i Neptun och jag 
bestämde mig. Har vet jag att min magkansla, men tidi- ar simtranare fören grupp 
jag inte ar bast på allt, det ar gare tog intellektet över. ' yngre barn dar så ofta jag 
så komplext och annorlunda Det gör det val fortfarande hinner. Men just nu brinner 
mot det jag gör tidigare." 
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Jerrys 
tidigare problem: 
Jerry Hansen hade jobbat pd 
samma företag sedan han var 18. 
Sedan ett  dr var han teamledare 
inom ett  nytt omrade. Det var hans 
tredje chefsjobb. Men han hade 
tappat den gnista och det engage- 
mang han tidigare haft. Han visste 
inte vad han ville göra framöver. 

Karriarcoachen 
P-O Erikssons analys: 
"Jerry ar högpresterande och har jobbat hdrt för 
at t  bli omtyckt och uppskattad. Hans beteende ar 
typiskt för langvagare. När han fick Aterkoppling 
fran andra öppnades hans ögon. Hans sjalvförtro- 
ende i chefsrollen stärktes. Han insag att  han kan 
vara uppskattad för den han ar och kunde dra ner 
kraven pA sig själv." 

Jerrys handlingsplan 
efter coachningen: 

Fd battre balans mellan arbetet och andra 7 
delar av livet. 
Ta tid för egen reflektion. Fundera över vad 
som ar viktigt i livet och prioritera efter det. 
Fortsatta med personlig utveckling med 
hjälp av en mentor eller coach. Bygga upp 
tryggheten inombords i stallet för at t  som 
hittills fokusera mest utat, p3 prestationen. 

Jerry e t t  år efter coachningen: 

-- --w I ur Chef nr 2/2005. 

Vad gör du i dag, Jerry7 an tidigare. Nu ar jag mer Vilket Hr nästa , .  

_1 
"Jag .är fortfarande teamle- närvarande i det jag gör. steg i dia Isatriar? 
dare på Pfizer. Nar kar- Jag har börjat skriva dagbok "Ledarskap och att arbeta 
riarcoachningen startade som ett satt att reflektera över med team tycker jag ar kul, 
hade jag nyligen fått den mina kanslor och varför jag h verksamhetsutveckling 
har befattningen, som var upplever saker som jag gör. likaså. Det är sådant jag 
inom ett helt nytt område för Dessutom laser jag en del arbetar med nu. 
mig. Nu ar jag mer varm i böcker om psykologi och Jag vill vara med och 
kläderna." liknande. påverka och gillar att vara 

Ett bra satt att hämta ny chef, även om det ar tufft 
Vilken nytta har du haft kraft och energi ar avslapp- ibland. Men jag har jobbat i 
av karri&rcoachningen? ningsövningar. Det har jag samma företag i 19 år, på gott 

"Det mest konkreta var noggI@ börjat med." 
i' I t  i 

och ont. Det har hänt mycket 
att karriärcoachen visade i F'fizer och jag vet ju inte vad 
mig hur en inlarningskurva som kommer att hända på sikt. 
ser ut. Jag hade börjat arbeta Har du bättre 1 Jag måste förbereda mig på att 
inom ett helt nytt område balans i livet nu? , k  kunna göra något annat. . och var otålig. Jag ville "Ja, mycket bättre faktiskt. Mrott har alltid varit mitt 
kunna allt med en gång. Jag Tidigare jobbade jag väldigt r stora intresse. Det brinner jag 
blev medveten om att jag inte mycket och prioriterade 8 verkligen för. Så förbunds- 
kunde stalla så stora krav på arbetet på bekostnad av mitt kapten i fotbollslandslaget 
mig själv. Att det måste få ta privatliv. Mitt sociala liv blev '1 skulle kunna vara nagot!" 
lite tid innan jag behärskade lidande, det var bara barnen . I 
jobbet och kunde stötta mina och jobbet. 
medarbetare så som jag ville." Nu ar jag tränare för min 4 elvaåriga dotters fotbollslag. 

Vilka förändringar Och sjalv tränar jag regel- 
har du gjort? bundet. Jag har slutat röka . _ 

"Jag försöker planera mina också och mår mycket bättre 
veckor på ett helt annat satt an förut!" 

I ALDIIR. =,. 
a&: Teamledare pa Pfizer Health i 
Stockholm. 
FAMILI: Tvd barn. 
KONTAKR jerry.hansen@pfizer.com 
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