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Nytt tänkesätt gav resultat 
Uppsagd - en fantastisk chans 
att göra något helt nytt, tänker 
Morgan Segerberg. 

Men han behöver hjälp att ta 
sig vidare i karriären. 

Morgan segerbérg, 35, har blivit 
uppsagd på grund av arbetsbrist 
från sitt chefsjobb på Novair. Han 
har arbetat inom flygbranschen i 
tolv år, senast som kabinchef kom- 
binerat med nödtränings- och första 
hjälpen-instruktör. 

-Att bli uppsagd är tråkigt men 
jag ser det ocksa som en fantastisk 
möjlighet att gå vidare och göra na- 
got nytt. Frågan ar bara vad? säger 
han. 

Morgan Segerberg vill ha hjälp att 
både definiera vad han kan ochvill, 
och att ta sig dit. Därför bokas ett 
möte med P-O Eriksson, psykolog 
och karriärcoach, samt medlem i 
Chefs expertteam. 

-Efter alla år inom flyget är jag 
sugen på att byta bransch och sadla 
om. Jag skulle vilja arbeta med kom- 
munikation och coachning i någon 
form. Det ar områden som intresse- 
rar mig och som jag har erfarenhet 
av. Jag kan också tanka mig ett nytt 
chefsjobb, säger Morgan. 

-JAG VILL VERKLIGEN ta Vara pa 
den har chansen, som jag ser upp- 
sägningen som. Det gäller bara att 
hitta balansen mellan å ena sidan 
känslan av spännande utmaning, å 
andra sidan den rädsla och ovisshet 
som jag ända känner av och till. 

-Jag är laddad och motiverad, 
men behöver en spark i baken, ett 
bollplank och verktyg för att ta mig 
uidare, fortsätter han. a s c- 
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honom att förstå det omedvetnas betydelse i att tänka nytt. 

hur lång tid? Vilka är hans intres- ständige toastmastern på bröllop? håila sig själv och andra och f5 ut- 
sen och hur kommer det sig att han Ganska snart kan båda konstatera lopp för sin pedagogiska ådra. P-O 
ofta hamnar i liknande samman- att Morgan har ratt bra koll på vad Eriksson tycker att Morgan verkar 
hang, exempelvis som att vara den som driver honom: han vill under- vara på rätt spår när han vill arbeta 

I "Fråga människor om vad du ar bra päyy ,,,,,-,~,,- ,,*-J.- 

med något som handlar om kommu- 
nikation och utbildning. 

Ofta ar svaret på vad man ska 
göra ganska enkelt och självklart, 
ändå ser man det inte själv. 

-Det omedvetna jobbar hela ti- 
den. Försök medvetandegöra det, 
tipsar P-o. 

Det blir en aha-upplevelse för 
Morgan Segerberg. 

-SA har jag aldrig tänkt. Jag har 
varit så fokuserad på här och nu och 
framtiden, säger han. t 

NAGRA MANADER EFTER MOTET pra- 
tas de bada vid igen. Då ar läget 
förändrat. 

Morgan har fått nyttj 
vicecoach på ett dotte 2 lag till $I 
som heter SJ Se rv i cddem) ;  s h  
arbetar med rekrytering, utbild- 
ning och coachning. Det handlar 
bade om vidareutbildning i service 
av SJ:s personal och utbildning av 
nyanställda men riktar sig aven till 
externa. 

-Jag ska främst arbeta med ut- 
uildninesdelen. B+t känns mvcket 
spiim&de och r o l i ~  o& jag Galde 
därför att gå vidare på den banan 
och inte som chef, just nu. 

Han fick jobbet p& den första an- 
stallningsinter j u  han var på, bara 
ett par veckor efter mötet med P-O 
Eriksson. 

-Ett råd som jag fick var att inte 
underskatta mitt personliga nätverk 
och deras kontakter i jobbsökandet. 
Så detta jobb sökte jag faktiskt inte 
på annons, aven om s å d ~  fanns, 
utan genom en kontakt. Over hu- 
vud taget känner jag mig stärkt av 
de råd jag fått. 
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