


TEXTER: CECILIA NORRBY FOTO: PETER 
STYLIST: EVA LINDH HAR: MALIN OZEL FOR 8 

MAKEUP: ANNA BLOMBERO R% LbC€M 

Det ar lä t t  a t t  
blir stopp i karriären. 

Mvcket kan gå 
snett, för fort  eller 

.+ r . 
+.,j:,# y?, A för Långsamt. iBC:L.v.w 

sig viaare cia! 
Så har gjorde 

Björn, Tanja 
och Jerrv. 

ta hjälp av en karriärcoach vad! I 



Det händer hos 
en karriarcoac 

M alet ar a t t  fa en hallbar b 
balans mellan arbete och 

livet i övrigt, a t t  kanna a t t  du far 
utnyttja dina förmagor och driv- 
krafter. En karriärcoachning be- 
höver inte leda till en drastisk för- 
ändring. Det kan racka med till 
synes sma justeringar eller kan- 
ske e t t  nyt t  förhallningssatt till 
jobbet. Sa har kan det g3 till hos 
en karriarcoach: 

dTillsammans inventerar ni dina 
starka och svaga sidor, behov 
och drivkrafter och ser hur pass 
val dessa uppfylls i di t t  nuvaran- 
de jobb och i din livssituation. 

/Du far ocksa hemuppgifter för 
a t t  kunna arbeta med dig själv. 
Du far till exempel till uppgift 
a t t  be fyra narstaende perso- 
ner (tv3 fran jobbet, tv3 fran 
privatlivet) a t t  beskriva hur de 
upplever dig. Jamförelsen mel- 
lan deras uppfattningar och din 
egen sjalvbild ger dig nya in- 
sikter. 

d N i  gör en kravspecifikation pa 
huré t t  jobb ska vara för a t t  du 
ska trivas och utvecklas. Hur 
val stämmer den med det arbe- 
t e  du har nu? Vilka förandringar 
maste till pi3 jobbet och kanske 
utanför det? 

dT i l l  sist far du göra en hand- 
lingsplan för hur dina personliga 
mal ska nas. 

Da. Tanja /lic 
hade börjat 
tvivla p3 a t t  
hennes jobb 
var ratt  för 
henne - aven 
om andra an- 
såg det. 

ALDER: 37. 
GÖR: Marknadschef 
p5 IT-serviceföretaget 
Atos Origin. 
FAMILJ: Sambo och e t t  
barn. 
KONTAKT: tanja. 
ilic@atosorigin.com 

Tanjas problem: 

Varför låter 
jag andra 
styra min 
karriär? 
Tanjas tankar  fö re  karr iärcoachningen:  
"Jag har rusat på i 170 knop i m i n  karriär utan att 
egentligen fundera på vad jag innerst inne vil l. 
Under en period kunde jag arbeta uppåt 17 t immar 
o m  dygnet. D å  finns inte utrymme för reflektion. 

Under  de senaste t io åren har jag b l iv i t  head- 
huntad t i l l  mina befattningar. D e t  ar naturligtvis 
smickrande, men det som ar negativt ar att jag då 
egentligen inte gör valet själv. Jag har till exempel 
aldrig haft en uttryckl ig önskan o m  att arbeta med 
marknadsföring och kommunikation. men i dag ar 
jag ändå marknadschef. 

P4 papperet ser allt perfekt ut. Jag nappade helt 
enkelt på titel, lön och allt annat som följer. M e n  
jag ar otålig och behöver nya utmaningar. N a r  
arbetet börjar bli ru t in  tappar jag lätt  motivationen. 
Jag ar nog ingen förvaltartyp. Jag behöver också I 
konstruktiv feedback. I dag känns det inte som att 
jag får det. Nu har jag varit har i cirka ett och ett 
halvt år, gör ett  bra jobb och får bekräftelse - men 
jag ar uttråkad. 

D e t  kanske inte ar detta jag ska arbeta med, trots 
m i n  MBA från handelshögskolan," 

- --_p- 
Karriarcoachen P-O Erikssons kommentar: 

7- Det här är e t t  vanligt mönster 

L . . " :i "Tanja ar en typisk tävlingsmanniska som ar 
superaktiv hela tiden. Hon har drivits av a t t  
alltid vilja vara bast. Vi har tillsammans dis- 

b -. k kuterat varför och kommit fram ti l l  a t t  hon 

L som kvinna med invandrarbakgrund upp- 
levt a t t  hon alltid maste visa sig dubbelt så 

P-O Eriksson ar leg psykolog och duktig som alla andra för a t t  duga. 
karriärcoach pa Triolog samt ansva- Jag har sett  samma mönster många 
rig för Skandinaviens första hög- ganger förr, 
skoleutbildning av karrarcoacher. Hennes dilemma har varit a t t  hon inte 
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upplevt sig ha gjort nagra egna medvetna 
val. I stallet har hon blivit headhuntad hit 
och dit med allt vad det innebar av smicker 
och bekräftelse p3 a t t  vara duktig. 

Jag har ifrågasatt hennes karriarval för 
a t t  utröna vad det är hon egentligen vill - 
innerst inne. Mit t  rad ti l l  Tanja ar a t t  bry- 
ta upp och göra det som magkanslan sa- 
ger henne." 



Nu. Tanja har bör- 
jat träna p3 at t  ta 
befälet över sitt liv 
och a t t  inte ha si3 
omänskligt höga 
krav på sig sjalv. 

Tanjas kläder, skor och 
accessoarer kommer 
frdn: Day/Bireer e t  Mik- 
kelsen, Malene Birger, 
Asa Hjärta Niklas, Ahl- 
ens, Rizzo, Hugo Boss. 

Så har tanker Tanja i dag: 

b Tanjas  insikter  ef ter  
karr iärcoachningen:  
"Träffarna med karriärcoachen 
har verkligen rört om och satt 4 igång många funderingar. jag 
har fått hjälp att inse att jag 
från och med nu ska börja göra 
egna medvetna val. 

Har  har jag inga färdiga svar 
ännu, men det har klarnat i 
vilken typ av organisation och 
arbetsmiljö och med vilket 
ledarskap jag trivs och kommer 
till min rätt. 

Jag har fått syn på mina 
drivkrafter. Att jag är starkt 
resultatorienterad visste jag, 
men att det var så viktigt med 
tydliga mål för mig blev jag 
faktiskt förvånad över. 

Det har också blivit tyd- 
ligt att jag drivs av ett slags 
revanschvilja. Jag har alltid 
varit en 'duktig flicka'. Det 
spelar ingen roll hur höga mål 
mina chefer har satt, jag har 
alltid lagt ribban ett snäpp 
högre själv. Det var så otroligt 

viktigt för mig att vara fram- 
gångsrik. 

Däremot har jag nu definie- 
rat om vad det innebar att vara 
framgångsrik. Det handlar inte 
längre bara om att prestera. 
Lycka ar att ha balans mellan 
arbetet och övriga livet. Ingen 
kommer att titta på mitt cv 
när jag ligger fem meter under 
jorden! 

Nu ska jag försöka stanna 
upp, reflektera och ta hand 
om mig själv. Nar jag gör det 
ser jag ett mönster - jag ar en 
typisk doer. Jag vill jobba på 
högvarv och samtidigt plugga, 
ha en aktiv fritid och få ordent- 
ligt med tid med familjen. Det 
håller inte i längden. Därför 
har jag skaffat mig ett mantra 
dar jag varje dag säger till mig 
själv: Visst, jag kan klara allt 
... MEN i dag ska jag försöka 
leva. 

Jag tränar på att släppa taget 
och att inte ha Övermänskliga 
krav på mig själv." 

Min handlingsplan: 
dBörja göra egna val. Följa dPlanera in tid för a t t  inte 

min magkansla i stallet för göra nagonting, en tom ,, , 
a t t  ga med p3 saker som plats i min agenda med rub-,lp: 
andra presenterar för mig. riken: Reflektionstid för : . 

Tanja. 
d lnte f3 daligt samvete om 

jag til l exempel g& pA e t t  dSluta strava efter a t t  vara : , 
frukostmhte pd arbetstid bast pA allt och dubbelt sd 
och kanna att: nu maste jag duktig som alla andra. 
jobba igen tv3 timma 



Då. u~ur i i i iuouvi i i vis- 
ste inte vad han ville. 

ALDER: 36. GOR: Operativ 
chef pa Luftfartsverket 
Bromma. FAMILJ: Fru, tva 
barn och e t t  t i l l  p i  vag. 
KONTAKT: bjorn. 
hogbom@lfv.se 

Karriärcoachen 
P-O Erikssons 
kommentar: 

Björns problem: 

Ska1 jvarachef e 
Björns tankar före karriarcoachningen: 

"Jag känner mig vilsen och vet inte hur nästa steg i 
min karriar ska se ut efter att ha kommit tillbaka frin 
en slukskrivning. For drygt ett ar sedan gick jag in i 
väggen. Då hade jag i tv3 ar arbetat som enhetschef 
med 6; medarbetare på Luftfartsverket Bromma 
Airport. Till slut skötte jag tvi  tjänster i en. Kanske 
engagerade jag mig ocksi för mycket. Jag ville stalla jag kände mig själv väl, men efter 
upp för alla, till slut på bekostnad av mig själv. 

Nu ar jag tillbaka p i  75 procent, men inte på min ningar. 
ordinarie tianst, det vill lag inte. I stallet arbetar jag Vad vill jag och vad kan jag? Och ar &t 
bland annat med att se över en omorganisation dar ska vara egentligen?" 

Så tanker Björn i dag: 

Jag måste sa 
för över- 
presterare 
"Björn har engagerat sig 
i allt och alla och tagit 
på sig a t t  lösa alla pro- 
blem, p i  bekostnad av 
sitt eget valbefinnande. 
Han ar en typisk over- 
presterare. 

Nar han fragade sin 
chef om feedback och 
fick höra a t t  han preste- 
rar över förväntan sag 
jag at t  det borjade han- 
da saker med Bjorn. Han 
har fa t t  en trygghet i be- 
kräftelsen. 

Jag tycker a t t  Björn 
har landat i sig själv. Nu 
kan han byta u t  mottot: 
Jag gör, alltsd ar jag, mot: 
Jag duger som jag ar - 
utan a t t  prestera till 200 

procent." 

, . 

Björns insikter efter karriarcoachningen: 
"Som det känns nu har jag aldrig jobbat s i  lite (i 

tid raknatj och fitt  s i  mycket positiv f 
har givit mig en tankcstallare. Tidigare har jag bara 
rusat på utan att någonsin stanna upp och faktiskt 
lyssna till beröm. 

En stor insikt under resans ging ar att jag hittills 
har överpresterat. Både jag och min chef har haft en 
övertro på min kapacitet. Nu  har jag bett min chef fam 
om feedback. Jag fick höra att jag presterar över 
förväntan. Därför har jag börjat försöka dra ner på , 
tempot och känner att jag duger, ändå. 

En annan stor lättnad ar att jag kan 
tillbaka mitt självförtroende, mycket 
fått bekräftelse på att jag faktiskt 
känner mig själv ratt väl. Efter att 
jag blev utbränd började jag tvivla 
på det. Det  gjorde att jag kände Ingen! "Jag ska inte göra ndgon 

mig osäker. Nu ar jag tryggare i 
mig själv. 

Jag har fått  saker svart på 
vitt som jag förr bara hade en tionsmal. I 

känsla av. Jag har komalt fram Bjdrns 
kldder och 

till att jag ska stanm k$ min skor kom 
mer frdn: 

nuvarande arbewplets men i en &örsök tagga ner PA jobbet. Boorneramg 

ny befattning som ar  en ledarroll dSluta a t t  försöka bara hela var1 Lee, Rizzo. 

utan personalansvar. Det ar en den pd mina axlar. 
c/Lara mig a t t  bara vd~d .  lösning som passar mig perfekt 
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Jerrys problem: 

Varför 

misslyckad? 
Jerrys t a n k a r  före kar r iä rcoachningen:  
"Jag har arbetat på samma företag sedan jag var 
18 år, men nyligen började lusten och motiva- 
tionen att tryta. 

Sedan i mars i fjol är jag teamledare för sex 
medarbetare på ett läkemedelsföretag i Stock- 
holm. I och med att jag tillträdde den tjänsten 

i 
bytte jag också ansvarsområde, från att tidigare 

DS. )er- ha arbetat med logistik till att arbeta med kvali- 
ry Hansen tetssystem. 
kände sig 
otillräcklig 
och jobbet 
var inte ro- 
ligt langre. 

Det jag upplever kan iiknas vid ett personlig 
kaos. Jag tycker inte att jag längre kan bidra på 

It 
det 

sätt som jag har gjort tidigare. Gnistan och enga- \ 
gemanget som jag har haft och varit kand för finns 
liksom inte kvar. 

Hittills har jag haft en bra utveckling i företaget 
och ar ödmiuk inför det sätt som det har ställt UDD Jeny 

Hansen på mig och min karriärutveckling. Detta är mitt 
tredje chefsjobb har. Det första slutade i en katastrof 

ALDER: 35. eftersom jag var ung och omogen, men jag har fått 
GOR: Tearnledare pa flera chanser. 
lakernedelsföretaget 
Pfizer Health I Stock- När jag frågar mig själv vad jag skulle vilja jobba 

holm med framöver uppstår bara tomhet, det finns inget 
självklart svar på frågan. FAMILJ: Två barn. 

KONTAKT: jerry.hansen Någonstans inom mig känns det som att det 
@pharmacia.com kanske är dags att gå vidare." 

.a Karriarcoachen P-O Erikssons kommentar: 
Ek A- så har ar det för många chefer n.4. -+ 

"Jerry ar annu en av dessa hogpresterande che- starkt denna kansla Jag tror a t t  det var bra for I I .J% 
fer. Han jobbar så hårt för attbli omtyckt och Jerry a t t  f2 äterkoppling f r h  andra. Det öpp- 
uppskattad a t t  han inte hinner stanna upp och nade ögonen p3 honom. 
ta  till sig a t t  han redan ar det. Jag upplever a t t  hans sjalvförtroende i 

Detta beteende delar han med m5nga andra chefsrollen har starkts och a t t  han landat i 
chefer. Det är typiskt för personer som ar lang- sig själv, i sin nya uppgift. in i nya uppgifter. 1 
vagare - de uttrycker ofta en rädsla över at t  en Han har insett a t t  han kan vara uppskat- 
dag 'bli avslöjade'. tad för den han ar och inte bara för det 

Att Jerry dessutom blivit chef över e t t  nytt 
ornräde dar han inte ar expert har säkert för- 

han gör och kan därför dra ner p5 kraven 
p2 sig själv." 

20 Chef. FEBRUARI 2005 



Så tanker Jerry i dag: 

Jag är mycket säkrare nu 
Jerrys insikter  ef ter  resultatfokuserad. Kanske ar Men an så länge ar det bara en 
karr iärcoachningen:  det därför som jag alltid idrottat orealistisk dröm och kanske 
"I dag ar jag inte lika förvir- mycket. Dar, på fotbollsplanen, fir det förbli det. Vad jag kan 
rad längre, mycket tack vare vet jag min plats och exakt vad använda den till ar att se vilka 
att jag har lart mig att se hur min uppgift är i laget. Nar jag egenskaper och behov den repre- 
förändringar piverkar mig som fick mitt nya chefsjobb däremot senterar och hur de  tillfredsställs 
person. Jag har fått gnistan visste jag inte på vilken plan- i mitt nuvarande jobb. 
och engagemanget tillbaka och halva jag skulle spela. Otydlig- Just nu trivs jag bra där jag ar. 
känner stor arbetslust igen. heten gjorde att jag kände mig Jag känner för att ge järnet igen, 

Under resans gång har jag otrygg. När jag inte levererade men måste se upp så att det inte 
fått några rejäla aha-upplevelser. resultat direkt kände jag mig slår över i t  andra hållet så att jag 
Bland annat nar P-O ritade en misslyckad. rusar iväg för fort igen." 
inlärningskurva för hur 15ng tid Jag har förstått att jag hittills 

v 

det tar att lira sig nya saker samt haft två lagen - antingen är jag 
nar vi diskuterade hur jag fung- P: eller av. Nar jag kom till kar- in handlingsplar 
erar under förändringsprocesser. riarcoachen första gången var F6 bättre balans mellan 

Tidigare har jag varit otalig. jag av. arbetet och övriga livet. 
Nar jag blev chef för ett nytt 
och för mig okänt område blev Det har varit skönt att få åter- Ta mig tid för egen reflek- 

, jag frustrerad. Det var en ovan koppling på hur jag fungerar och tion. Fundera över vad som 
kansla. N u  har jag insett att jag se allt i ett  sammanhang. Jag har ar viktigt i mitt liv och börja 

inte kan kunna allt direkt utan haft en tuff uppväxt och saknar prioritera efter det. 

att jag miste lit3 saker ta lite högskoleutbildning och kan nu 
tid och mogna. Den insikten se hur det Påverkat Jag har r /Fortsätta med personlig 
tillsammans med att jag faktiskt nog drivits av att visa att jag kan I 

utveckling med hjälp av en 
mentor eller coach. Bygga 

hunnit vaxa in i rollen och i mitt och duger - ändå. 
upp tryggheten inombords 

nya område gör att jag i dag kan- Det har också varit lärorikt att i stallet för a t t  som hittills 
ner mig mycket säkrare. titta p i  mina drömmar och se fokusera mest utdt, p6 

Jag har ocksi f5tt bekrif- vad de står för. En dröm vore att A a t  iau n r a c t a r a r  

tat att jag är oerhört mil- och starta en kladesaffar i Sandhamn. 

Karriärcoacha dig själv! 
Ar du p6 rätt plats? Kommer du 
till din ratt? Du kan göra en hel 
del pa egen hand för a t t  ta reda 
pd det. Det finns vissa grundläg- 
gande nyckelfragor du kan stalla 
till dig själv, exempelvis: 
dVilka behov och intressen har 

jag? 
dVilka är mina svaga och star- 

ka sdor? 

/Hur val uppfylls de i mitt nuva- 
rande jobb? 

/Vad gdr a t t  jag trivs med mitt 
jobb? 

dVad trivs jag inte med? 
dHar jag balans i Livet? 
dVad skulle jag gora om jag fick 

drömma helt fritt? 
d Vad skulle jag vilja ändra p6 i 

mitt liv? I H 
iar  du en fråga? 
lar du kort fast i karriären? Funderar du över 
m du har ratt jobb? Behdver du hjälp pd tra- 
en? Nu kan du ställa fragw till Chefs karriar- 
oach leg psykolog P-O Eriksson. Skriv e t t  mej1 
ill red@chef.se eller e t t  brev till Chef, Sveavä- 
en 92, i i 3  50 Stockholm. Märk ditt meddelan- 
e: "Fr6ga karriarcoachen" och beratta kort vad 
u undrar över. Svaren publiceras i Chef. Ange 

"m du vill vara anonym. 


