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HITTAR 
DU INTE 
TILL 
JOBBET? 
Känns jobbet ”sådär”? Du vill göra något annat, 
men tillhör inte den där lyckliga kategorin som 
har en tydlig dröm. Som inte säkert vet att du vill 
öppna hundhotell eller kafé i Provence. Här får 
du experttips på hur du når ditt nya jobbliv!  
AV LINDA NEWNHAM  FOTO: PETER KNUTSON, GETTY IMAGES 
TACK TILL NORDIC LIGHT HOTEL OCH SCANDIC HOTEL GRAND CENTRAL
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Sofia Johansson
Ålder: 30.
Familj: Sambon Lars 

och dottern Agnes, 3.

Bor: Grästorp. 
Gör: Timanställd inom 

äldrevården. 

Hej.
Jag behöver hjälp med att ”komma vidare i livet”.

Jag heter Sofia Johansson, är 30 år och bor med sambo 

och en dotter i Grästorps kommun. För en månad sedan tog 

jag examen från en 

tvåårig utbildning 

inom kulturturism och 

marknadsföring. Just 

nu känns det som att 

jag är tillbaka på ruta 

ett. Jag är tillbaka på timvikariat inom äldrevården, som jag 

varit till och från sedan jag var 16. Jag känner mig vilse i 

pannkakan och vet inte hur jag ska ta mig vidare. Min dröm 

är att få en fast tjänst inom mitt utbildningsområde men jag 

vet inte hur jag ska nå dit och jag tvivlar mycket på mig själv 

och min förmåga. Vad kan jag, vad vill jag? En coach som 

kunde hjälpa och guida vore som en skänk från ovan!!!

Anna Iwarsson, 
har skrivit Omval 
– hur du väljer 
om ditt liv och 
din karriär innan 
någon annan gör 
det åt dig.

Hur skulle andra beskriva 
dina styrkor, undrar Anna. 

DET 

KOM ETT 

BREV: 

Sofia vill vidare
i karriären

DEL 1: Vi vaskar fram 
Sofias kompetens
Anna: Innan du gick utbildningen, vad gjorde eller 
kunde du då? 
Sofia: Jag är bra på att sköta om äldre personer och 
bra på att ta olika typer av folk, efter att ha vickat 
inom äldrevården sedan jag var 16 och haft kontakt 
med många anhöriga. Jag är bra på att fixa och 
dona, arrangera fester och evenemang. Istället för 
att fixa en vanlig tjejkväll hade jag förra året en ”rosa 
bandet-kväll” dit det kom 50–60 personer. Jag är 
med i Grästorps hembygdsförening som arrangerar 
en ljusfestival med drygt 20!000 besökare per år.

”Det känns som om jag 
är tillbaka på ruta ett – 
vad vill jag egentligen?” 

Anna: Och vad lärde du dig på utbildningen?
Sofia: Det bästa med utbildningen var all praktik, där 
jag till exempel fick jobba på ett konferenscenter. 
Anna: Hur tror du att personalen där skulle beskri-
va dig? 
Sofia: Lättsam, inte så krånglig av mig utan ganska 
direkt. Är det något, så snackar jag inte runt, utan 
försöker vara ärlig i mina relationer. Och jag tar tag 
i saker och bestämmer att nu gör vi så här för att 
komma vidare. 
Anna: En ledare alltså. 
Sofia: Ja, kanske… På utbildningen fick vi också ar-
rangera Lidköpingsgalan, dit det kom 400–500 
personer. Det var lyckat. 
Anna: Vad är lyckat för dig? 
Sofia: Att få folk att vara med och hjälpa till. 
Anna: Så du är bra på att styra upp i kaos och får 
saker gjorda. 
Sofia: Ja, när det behövs, men när jag sitter hemma 
själv kan jag sitta fast i klistret. Då tvekar jag över 
mig själv och så blir det inte av att jag söker jobbet 
jag är sugen på. 
Anna: När du letar jobb, vad tittar du efter? 
Sofia: Jobb inom hotell och konferens, evenemang, 
turism och kultur. 
Anna: Har du funderat på att starta eget inom eve-
nemang?
Sofia: Jag har snuddat vid tanken, men jag kan ju 
bara arrangera kalas, inte driva företag.
Anna: Hur mycket jobbar du idag? 
Sofia: Cirka fyra jobbpass i veckan, men jag kan få 
tre jobbmöjligheter per dag, för jag säger att jag 
kan jobba både nätter och dagar. Jag har ju gjort 
det mesta inom äldrevården. 

ANNAS ANALYS: ”Sofia är en lösnings-
orienterad, kreativ ledare. Hon fångar 
upp andras idéer, styr upp i kaos och får 
saker gjorda. Hon är öppen, och kan ta 
olika typer av människor. Hon är dess-
utom otroligt flexibel och kan tänka sig 
de flesta arbetstider. Allt det här kommer 
att underlätta för henne.”

→ Sofia får komma till Stockholm och träffa Anna 
Iwarsson, författare, föreläsare och mentor till 
kvinnor i arbetslivet. Genom tre timmars samtal 
guidas Sofia vidare i karriären. Här är en samman-
fattning av samtalet.
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DEL 2:  
Vari ligger lusten? 
Anna: Vad drömde du om när du var ung? 
Sofia: Då ville jag bli fotograf. Jag var också inne  
på film, men fick tidigt jobb inom vården. 
Anna: Funderade du på att utbilda dig till något 
inom sjukvården? 
Sofia: Ja, men det är  inte vad jag egentligen vill 
göra. Till vården kan jag alltid gå tillbaka... 

Anna: Om det fortsätter som nu, hur skulle  
det kännas om fem år? 

Sofia: Inte så kul!… 
Anna: Och vad skulle kännas 

meningsfullt för dig? 
Sofia: Att få lära mig ett 
jobb i minsta detalj, som 
när jag gjorde praktik på 
konferenscentret. Att kun-
na hitta lösningar på mins-
ta lilla problem, hålla i ett 
event från ax till limpa.  
Det är jättekul! 

TVÅ MÅNADER SENARE:
– Nu har jag en plan 
”Det var bra att få guidning. Nu har 
jag en konkret plan för hur jag ska 

komma vidare. Anna fick mig också att inse att 
jag kan mer än jag tror. Nu jobbar jag deltid på 
ett konferenscenter i Kvänum och söker fler 
uppdrag inom det området. Jag pratar också 
med en kompis om att starta något eget.  
Jag känner mig peppad!”

Fundera på vad 
som väcker glädje 
och driv i dig. 

”Låt lusten vara 
din kompass”

ANNAS ANALYS: ”Ibland är det bra att 
vara riktigt vilsen och känna att man har 
fått nog, för då vet man i alla fall var man 
INTE vill vara och vad man INTE vill 
göra. Det ger också energi att ta sig 
därifrån. Sofia har en enorm kapacitet och 
stora möjligheter, men är rädd för att 
lämna trygghetszonen. Hon måste våga 
vara icke-expert. 

Idag har hon gjort ett val, hon vill bort 
från den situation hon är i nu. När jag 
lyssnar på Sofia ser jag två vägar hon kan 
välja mellan, för fortsätter hon som nu  
kommer hon inte att må bra:  
Konferenschef – den här drömmen 
beskriver hon väldigt levande – eller 
egenföretagare inom event – det här är 
mindre tydligt, men innehåller ingredien-
ser Sofia är bra på och tycker är roliga.
Däremot ska hon inte sänka sig själv och 
söka jobb under sina kvalifikationer. Hon 
har en gedigen erfarenhet av att driva 
projekt och samarbeta med människor i 
alla åldrar. Jag hoppas att Sofia vågar bre 
på, ta plats och genomföra sina idéer!”

Annas tips och tankar till Sofia: 
� Du måste acceptera att ingen ringer och säger ”vi 
har ett jobb till dig”, utan du behöver göra det här 
själv, vilket är lite jobbigt. 
� Undersök de båda alternativen noga. Kontakta 
Tillväxtverket, Skatteverket och entreprenörer du 
känner för att få information om att driva företag. 
Bolla dina idéer. 
� Undersök möjligheten att börja i liten skala och 
låta företaget växa och under tiden fylla upp med 
vikariat inom vården. 
� Uppdatera ditt cv och din linked in-profil med kom-
petens, som att du är ledare, har arrangerat fester 
och har styrelseuppdrag. Använd detta cv för att 
söka jobb inom hotell och konferens. Ring och mejla 
för att se om du kan få in en fot någonstans. 
� Du kommer att tvivla, men låt inte tvivlet hindra 
dig. Ta för dig, annars kommer du att ångra dig.
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DEL 1: 
Vad är det som gnager?
Anna: Du besitter stor kompetens inom ditt områ-
de och gillar att jobba med barn, så vad är det du 
inte trivs med?
Maja: Det har blivit ett hårdare klimat inom försko-
lan, vi ska inte bara finnas till för barnen utan en 
massa annat också. Vi sliter ut oss. Jag vill byta 
innan jag antingen går in i väggen eller inte tycker 
att det här är roligt längre. 
Anna: Hur ser din dagliga situation ut? 
Maja: Jag älskar barnen. Tillsammans med dem kan 
jag vara mig själv, för de är omtänksamma, för-
domsfria och har kloka åsikter. Jag jobbar mycket 
med att uppskatta det lilla i det stora och det stora 
i det lilla. Men sedan ska vi hålla på med administra-
tiva saker, ha kontakt med städbolag, fixa vaktmäs-
tarsysslor etcetera. Man vet aldrig vilka uppgifter 
man får en dag. 
Anna: Hur påverkar det här dig?  
Maja: Jag är osocial och trött. Jag skulle vilja träffa 
vänner, men energin finns inte där. Egentligen är 
jag glad och positiv – jag känner inte igen mig själv. 

Maja Larsson
Ålder: 45. 
Familj: Sambo, två barn på 20 och 22 och bonusbarn på 20 och 24. 
Bor: Järfälla. 
Gör: Förskollärare och vo-lontär på Friskis & Svettis. 

Jag heter Maja och bor i Jakobsberg norr om Stockholm. Har arbetat inom förskola sen jag var 18, och studerat och vidareutbildat mig hela tiden vid sidan av, till barnskötare -91 ,massör -04 och förskollärare -11. Jag har vuxna söner och lever med en ny man sen ca 1,5 år. Genomgick en jobbig separation för tre år sen med mina söners pappa.Har på senare tid börjat tvivla om jag verkligen ska jobba inom för-skola, men vad ska jag göra 
i stället? Jobbade ett tag med egen firma som massör, men det var 
tufft att få ihop firman och fa-
miljelivet med mitt ex och min 
fasta anställning inom förskola, 
så jag gav upp drömmen. Jag arbetar ideellt på Friskis & Svettis som minijympaledare och det trivs jag med.Jag skulle vilja fortsätta arbeta med barn men inte inom förskolans ramar då stressen, kraven och situationen med stora barngrupper på minimal personaltäthet är ohållbar! Jag skulle vilja arbeta mer inrik-tat på friskvård eller hälsa, samt eventuellt vidareutbilda mig inom detta, men vet inte hur jag ska gå tillväga eller vad som är lönsamt. Måste ju ha ett jobb och försörja mig men vill inte vantrivas.

”Det är klart att jag ska vara kvar, jag kan ju inget annat. Eller?”

”Maja uppskattar 
storheten i det lilla”

ANNAS ANALYS:  Det finns forsknings-
studier som visar att upplevelsen av kontroll 
och välbefinnande hänger samman. Maja 
har inte kontroll över sin arbetssituation. 
Hon älskar att jobba med barn, det lyser i 
ögonen när hon pratar om dem. Det är inte 
barnen hon är trött på, utan yrket så som 
det ser ut idag. Kanske är hon inne på rätt 
väg, men behöver hitta nya spår.   

ANNAS ANALYS: Maja har stora barn och 
har just landat efter en rörig period – det är 
ett perfekt läge för att gå in i något nytt. 
Lusten finns där. 

DEL 2:  
Hur ser livsfasen ut?
Anna: Beskriv i vilken fas av livet du befinner dig.
Maja: Jag gick igenom en jobbig separation för 
några år sedan, fick en livskris och bröt ihop, men 
har lärt mig att jag är starkare inom områden där 
jag trodde att jag inte var stark. Nu har jag kommit 
ut på andra sidan och landat och ser ganska ljust på 
framtiden. 
Maja: Min barngrupp börjar i förskoleklass nästa 
höst, och då ska jag egentligen få en småbarns-
grupp, men där känner jag att nej, nu är det dags 
att byta. Så jag har ett knappt år på mig att komma 
på vad jag vill göra. 

Maja vill byta
innan hon går 
in i väggen DET 

KOM ETT 

BREV: 
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DEL 3: 
Vari ligger lusten? 
Anna: Vad längtar du efter? 
Maja: Att få utlopp för mina kunskaper och de re-
surser jag har. Nu är det så mycket annat som stjäl. 
Kanske borde jag gå in i förskoleklass, men risken 
är att det ser likadant ut där. Att man jobbar mer 
administrativt än med barn. 
Anna: Kan du tänka dig att plugga? 
Maja: Jag har gjort det förr och det passar mig att 
plugga parallellt med jobb, för jag behöver jobba 
samtidigt för inkomstens skull. 
Anna: Vari ligger hindren?  
Maja: I rädslan för det okända antar jag, men jag 
har lurat mig själv tillräckligt länge nu, ”Det är klart 
att du ska vara kvar, du kan ju inget annat”, och i 
ekonomin, annars skulle jag studera på heltid. 
Anna: Finns det något du vill studera? 
Maja: Ja!… jag skulle vilja fördjupa mig inom barn. 
Nu när jag tänker efter föreslog en kvinna att jag 
borde bli hörselpedagog, det kommer tydligen att 
bli brist på sådana snart. 
Anna: Så vad känns mest attraktivt? 
Maja: … fördjupningen. Att bli specialist på något 
sätt. 
Anna: Skulle du kunna kombinera det med ett jobb 
inom förskoleklass? 
Maja: Ja, kanske. Det vore ett bra läge att säga att 
jag vill jobba deltid på grund av studier. Då skulle 
jag få veta om jag gillar att jobba i förskoleklass el-
ler inte. Jag kanske till och med skulle kunna gå in i 
en vikariepool, då skulle jag verkligen vara flexibel 
och kunna studera.

ANNAS ANALYS: ”Maja är i en utveck-
lingskris, den ger henne kraft att känna 
’jag vill inte vara i det här’. Hon skulle 
kunna göra revolt inom förskolan, och har 
försökt men får inget gehör. Därför vill 
hon vidare, hon längtar efter utveckling. 
När hon kom hit idag kunde hon tänka sig 
en massa yrken, hon har tidigare testat 
massage, men hon har en stark anknyt-
ning till barn fast plattformen hon jobbar 
på nu begränsar henne. Det är dags för 
henne att låta kompetensen blomma ut! 
Egentligen visste hon allt det här redan 
när hon kom, hon vågade bara inte lita till 
sin egen känsla. Mitt budskap är: Go for it, 
det är din tid nu!”

TVÅ MÅNADER SENARE:
– Jag är så peppad!
”Anna gav mig bekräftelse på att 
mina tankar är bra. Och att gå vida-

re måste inte innebära att jag lämnar barnen, 
jag kan ta med mig dem och min kompetens och 
får mer därtill. Jag har hittat min drömutbild-
ning, ett speciallärarprogram på Örebro univer-
sitet. Jag är så himla peppad! Jag önskar att fler 
fick göra det här, det är mumma för själen!”

Annas tips och tankar till Maja: 
� Du har tid på dig, det är fantastiskt. Ge dig själv tid 
att undersöka ordentligt vad jobbet i en förskole-
klass skulle innebära. Se om det finns några möjlig-
heter att få jobb där nästa höst. 
� Kolla vilka kurser och utbildningar det finns på uni-
versitet och högskolor som lockar dig. Går det att 
studera heltid? På distans? Ta kontakt med en stu-
dievägledare om du blir osäker. 
� Du längtar efter något nytt. Våga prova. Du kan 
alltid gå tillbaka. 
� Det tar energi att göra stora förändringar. Du har 
låg energi just nu, så börja gå promenader, långa 
promenader. Då försvinner stress, tankarna klarnar 
och du kommer närmare känslan för vad DU vill, 
vad som är rätt för dig. 
� När du tvivlar, försök att formulera det positiva 
med att gå vidare, ”jag har mycket att ge i ett nytt 
sammanhang” eller ”jag kommer att komma hem 
från jobbet glad och full av lust”.

Anna inser snart 
att Maja inte alls 
vill lämna barnen.

VILL DU 
OCKSÅ GÅ 

VIDARE? 

”Sätt ljus på vad 
som känns roligt”
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1 SKAVER DET PÅ RIKTIGT?
Fundera på hur ofta du har frågat dig om du vill 

göra något nytt. Har tankarna kommit och gått un-
der en längre period? Om ja, ta dem på allvar och 
undersök dem på riktigt. Varför har du ändå valt att 
vara kvar i det som är? För att det är bäst så? För 
dig själv eller för andra? 

2 I KRISEN FINNS KRAFTEN
Att fundera, undra och tvivla är inte bara av 

ondo. Däri finns en kraft – du vill ta dig därifrån! 
Lita till och utnyttja kraften. 

3ETT OMVAL ÄR INTE SLUTET
Att välja om kan kännas svårt, det handlar om 

ens inkomst, trygghet och nya situationer. Men om 
ett omval blir fel så är det inte hela världen, du kan 
gå vidare igen. Med lite träning kommer dina fram-
tida omval att bli enklare och roligare.

4AKTA DIG FÖR ANDRAS VÄGAR 
I perioder av stress är det lätt att oreflekterat 

försöka efterlikna andra som gjort spännande sa-
ker. Fråga vad som är rätt för dig, och orka vänta på 
dina svar. Då blir du en bra ledare för dig själv.
 

5UTVÄRDERA NULÄGET 
Varför vill du inte vara kvar i det du är nu? 

Vantrivs du med allt? Arbetsuppgifterna? Chefen? 
En möjlighet är ju att du gillar ditt yrke, eller bitar i 
det, men ogillar arbetsplatsen. Eller så jobbar du 
inte alls med det du är ämnad för att göra. Försök 
att vaska fram vari problemet ligger. 

6UTFORSKA DINA TALANGER
Tänk på ögonblick då du verkligen gjort skill-

nad, där du fått vara ditt allra bästa jag. Analysera 
varför du lyckats där. Fundera på hur andra skulle 
beskriva dina starka sidor. Med koll på dina talanger 
blir det lättare att se vad som passar och inte pas-
sar dig – och att sälja in dig själv när du söker jobb. 

7 LÄMNA ELLER LÄNGTA
Om det bara handlar om att lämna en ohållbar 

situation är det svårt att veta vad du vill till. Det är 
när du har koll på din längtan som du kommer börja 
känna att du kliver i rätt riktning.

8VARI LIGGER LUSTEN?
Vad gör dig glad? Finns det bitar i ditt nuva-

rande yrke du vill ta med dig? Eller var du sugen på 
något annat som ung? Våga drömma! Även om det 
inte handlar om bli det du drömde om som ung 
kanske det finns ingredienser som du behöver få 
utlopp för idag. Kanske gå en kvällskurs

9 BE OM ATT FÅ BLI HÖRD
Prata med någon du känner förtroende för. Du 

vill bli lyssnad på, inte få tusen tips och råd. Du vill 
kunna berätta om dina funderingar och vad du klu-
rar på som nästa steg. När du formulerar dina tan-
kar hör du också lättare vad som stämmer och inte. 

10UNDERSÖK DINA VÄGAR KONKRET
När du har fått vittring på något, undersök 

vad det innebär rent konkret. Behöver du utbild-
ning? Fråga de som vet. Prata med någon som har 
detta jobb, fråga vad det innebär i verkligheten, 
fråga om nya tankar eller fällor att försöka undvika.

Jobbskaver det i dig också? 

Räkna med tvivel 
Att undersöka något nytt 
kan kännas omtumlande 
och spännande. Men när 
du går utanför trygghets-
zonen vill din knopp och 
kropp gärna återgå till det 
den kan bäst. Så sätt dig 
själv i träningsläger. Öva  
på att vara i det nya. Och 
 rusta dig själv med mod 
och respekt. Respekt för 
dig själv och modet att lita 
på dina nya kunskaper och 
erfarenheter om dig själv. 

Välja om nuläge
När du fått in rutinen att 
regelbundet välja om kom-
mer du märka att du oftast 
väljer om ditt nuläge. Du 
kanske lägger till små ny-
ansskillnader. Men medve-
tenheten om att du själv 
har valt din situation, fast-
än den i perioder känns 
både stressig och pressan-
de, kommer göra att ditt 
totala välmående ökar. 

FUNDERINGAR 

ATT BÖRJA 

MED

� Vilka konkreta vägval står jag inför? 
� Vad innebär dessa möjligheter för mig? 
� Vad innebär de för andra i min 
omgivning? 
� Finns det hinder som begränsar? Är 
de fantasihinder eller verkliga hinder? 
� Vilka konsekvenser får de olika 
alternativen för mig? 
� Vilken strategi fungerar bäst för mig 
om jag börjar känna tvivel eller inre 
motstånd? 
� Finns det någon i min närhet jag kan 
hämta stöd ifrån? En person som jag 
vet kommer att vilja lyssna utan att ge 
goda råd?

Ställ dig dessa frågor:

”Sitter du fast, 
men vill vidare?”

10
Kanske det där kliet i kroppen beror på att du vill vara någon annanstans?
Testa dig själv med dessa tio tankar.


