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Helena Sjödin 
Öberg. Ingenjör ett 
paradoxalt 
drömjobb 

S
verige står inför en stor brist på 
ingenjörer” trumpetade regeringen i 
torsdags och offentliggjorde en sats
ning på fyra månaders betald praktik 
på svenska spjutspetsföretag för dem 
som har gått naturvetenskapligt eller 

teknisk gymnasieprogram. 

Det paradoxala är att det just nu är super
populärt att bli ingenjör. Yrket ligger i topp 
på listor över drömjobb och många söker sig 
till ingenjörsutbildningarna. En anledning är 
förstås att yrket har sådan bredd. En ingenjör 
kan jobba med avancerad utveckling av data
spel.  Eller leda ett gigantiskt byggprojekt som 
kommer att påverka varenda stockholmare och 
även andra svenskar. I det här numret av DN 
Jobb träffar ni dem båda.

Här möter ni också� framtidens ingenjörer, 
förskolebarnen. Oron för att vi ska stå helt 
utan kompetens har lett till matte och teknik
undervisning redan på dagis. Ska alla bli 
ingenjörer?

Är du en av dem som satsar på en framtid inom 
yrket kan du räkna med att vara eftertraktad. 
Då är frågan om det är lönen som kommer att 
vara viktigast för dig när du letar jobb. I en stor 
undersökning från Computer Sweden visar det 
sig att många tycker att det nästan är lika viktigt 
att ha ett friare arbetsliv med möjlighet att an
passa arbetstiderna, en kreativ arbetsmiljö och 
kompetenta chefer. 

Det är hög tid för teknikföretagen att se om 
sitt hus. Har de anställda kul på jobbet? Kan de 
påverka sin arbetstid? Är cheferna bra?

Välkommen.

Redaktör:  Helena sjödin öberg Telefon: 08-7381625 
e-post: helena.sjodin.oberg@dn.se

Chefredaktör och ansvarig utgivare: gunilla Herlitz. För annonsering: 08-738 14 15.

Få byter jobb 
för bättre lön

 ○Bara 15,2 procent av 
dem som deltog i Com-
puter swedens stora 
undersökning uppger 
att bättre lön och 
bonus skulle få dem 
att byta jobb. i övrigt 
var det jämnt mellan  
kontroll över arbetstid 
och frihet i yrkesrollen 
(14,7%) och ett öppet 
arbetsklimat (14,1 %). 

Samarbete 
ger stora 
 hjärnor

 ○Enkla ”hjärnor” som 
tillverkas med hjälp av 
en dator växer kraftigt 
i storlek – men först 
efter det att de lärt sig 
att samarbeta med var-
andra. nu tror forskare 
i dublin att människans 
förmåga att samarbeta 
är en mycket vikti-
gare förklaring till våra 
stora hjärnor, än vår 
fallenhet för att lösa 
kniviga problem. TT 

Jag utvecklas inte på mitt 
jobb. Vad ska jag göra? /Martin

Anders Gagnerud,  
HR-strateg, Huddinge kommun: 
– det kan finnas många orsaker till 
att man inte utvecklas liksom det 
kan finnas många vägar till en posi-
tiv utveckling. 

Ofta kan det vara bra att få hjälp 
att tänka kring sig själv och sin 
arbetssituation med sin chef eller 
någon utomstående för att sätta 
fingret på vad som begränsar. Om 
din utveckling avstannat på grund 
av att din yrkesroll sätter gränser? 
Om din chef eller din arbetsgrupp 
begränsar dig? Om din yrkesroll 
och dina arbetsuppgifter inte 
överensstämmer med dina styrkor? 
Beroende på vilket område som be-
gränsar dig så finns det olika vägar 
att komma vidare.

Emily Jobe,  
HR-chef HSB:
– du måste först skaffa dig en heli-
koptersyn över din arbetssituation 
i dag. Ta dig tid till att tänka över 
vad du själv verkligen vill. Vad är 
du bra på som inte tas till vara i din 
nuvarande tjänst? Vad skulle du vilja 
bli bättre på? Har du satt upp mål 
för ditt yrkesliv? Har du gjort upp en 
plan för hur du ska nå dem? 

när du förberett detta är det läge 
att delge din chef dina tankar och 
funderingar samt ta reda på vilka 
möjligheter till utveckling som din 
arbetsgivare kan erbjuda. Våga 
fråga! Visar det sig att utvecklings-
möjligheterna och karriärvägarna 
hos din nuvarande arbetsgivare är 
begränsade bör du överväga att 
söka dig vidare.

Lena Holmer,  
HR-chef Fortum Power: 
– Först och främst bör du själv fun-
dera noga på varför du inte tycker 
du utvecklas på ditt jobb. Fundera 
på vad du vill göra mer av och vad du 
vill göra mindre av. Fundera också 
på dina starka sidor respektive dina 
utvecklingsområden.  nästa steg 
i processen är att komma fram till 
om du tror det finns möjlighet till 
förändring på ditt nuvarande jobb. 
Om det finns intressanta öppningar, 
försök göra dessa så konkreta som 
möjligt. när du tycker du har en bra 
mål-och handslingsplan, ta hjälp av 
andra för att diskutera nästa steg, 
kanske en kollega eller vän. när du 
känner att du är redo, ta upp din 
plan med din chef och lyft fram att 
du är redo för nästa steg. Förhopp-
ningsvis har ni en bra dialog som 
leder till något positivt.

Boktipset. ”Instinkt eller insikt”

Behovet av empatiskt ledarskap

○○Det finns ett mekaniskt ledarskap 
som handlar om ansvar, befogen
heter, mandat, uppföljningar, 
arbetsverktyg och grundläggande 
värderingar. Det kan se olika ut på 
olika företag men är grunden för att 
kunna leda, skriver Gerhard Bley i 
”Instinkt eller insikt” som nyligen 
kom ut på Komlitt förlag. Men för 
att bli en riktigt bra chef behövs 
också ett empatiskt ledarskap, kon
staterar han. Det empatiska ledar
skapet är det som gör ledarskapet 
avancerat. För att klara det måste 
en chef ha god självkännedom 

eftersom det empatiska ledarskapet 
utgår från chefens personlighet. 

En organisation som har lyckats 
skapa ett empatiskt ledarskap 
har låtit ledarna själva investera 
i en personlig utveckling för att 
upptäcka sina drivkrafter. Kän
ner cheferna sig själva väl kan de 
i högre grad ta emot människors 
olika personligheter och sinnes
stämningar. Chefer som är sig själva 
möter större respekt bland de an
ställda än de som har ovanan att se 
sig som överlägsna och grandiosa, 
skriver Bley. Helena Sjödin Öberg

”Instinkt eller insikt” 
gerhard Bley
Komlitt
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IT’S NOT JUST A JOB. IT’S A MINDSET.

Om du, som vi, drivs av att hitta smarta lösningar 
som överträffar kundens förväntningar kommer 
du att trivas hos oss. Här får du möjlighet att an-
vända din kunskap ihop med andras för att nå rätt 
resultat. Har du den erfarenhet som behövs och 
vet vad som krävs?

LÅT VÅR INSTÄLLNING 
INSPIRERA

Läs mer och sök via den svenska sidan under ”Jobba hos oss” på  www.IFSWORLD.com

Med över 2 800 medarbetare världen över utvecklar och levererar vi 
 exibla affärssystem till kunder i våra utvalda branscher; Detaljhandel, 
Grossist, Processindustri, Anläggningsintensiv & Projektintensiv industri, 
Oil & Gas, Tillverkning, Energi, Service & Installation och Försvar. Våra 
branschlösningar är baserade på lång erfarenhet, gedigen kompetens 
och ett nära samarbete med kunderna – vi kallar det Industry Excellence.

SENIOR PROJECT MANAGER
Som projektledare får du en ledarroll och blir ansvarig för att leda våra stora, nya och utmanande kund-
projekt av IFS Applications.

BUSINESS ANALYST
Som Business Analyst kommer du proaktivt analysera och föreslå förbättringar i kundernas verksamhet, 
baserat på process öden och kritiska aspekter i olika branscher. 

BUSINESS SOLUTION ARCHITECT
Med din nyckelkompetens blir du övergripande lösningsansvarig för att koppla kundens verksamhets-
processer mot det optimala systemstödet i IFS Applications. 

BUSINESS CONSULTANTS INOM SERVICE & UNDERHÅLL SAMT RETAIL
Du kommer arbeta proaktivt med att utveckla våra kunders verksamhet och föreslå och implementera 
förbättringar och lösningar utifrån kundernas behov med IFS Applications som bas.


