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kapitel 1

Fra hyret tIl Fyret
At blive fyret er for de fleste en ubehagelig oplevelse. I værste 
fald skal du på en gang håndtere overraskelse, nederlagsfølelse 
og usikkerhed. Heldigvis fører en fyring i langt de fleste tilfælde 
til noget godt. Når en opsagt person har fået nyt job, er reaktio-
nen ofte, at han eller hun undrer sig over, at de ikke selv tog 
tyren ved hornene og skiftede job tidligere. For det, de har fået 
nu, er bedre.

Hvis du lige har oplevet en fyring, er det måske en lille trøst, at 
du sikkert er på vej mod noget bedre. Vejen derhen er formentlig 
fyldt med en blanding af nedture og opture, for ja – nedturene er 
svære helt at undgå. 

Fakta
Danmark har et af Europas mest dynamiske arbejdsmarke-
der. Vi skifter job hyppigt, og for arbejdsgivere er det ikke 
vanskeligt at afskedige ansatte sammenlignet med andre 
lande. Det betyder mange jobåbninger. I 2013 har Arbejder-
bevægelsens Erhvervsråd i analysen Jobomsætningen på det 
danske arbejdsmarked fundet frem til, at der er cirka 2.000 
nye jobåbninger om dagen i Danmark – svarende til godt 
750.000 på årsbasis.

op på hesten – men i dit eget tempo
Der findes ikke universelle gode råd til, hvordan du bør håndtere 
perioden lige efter en fyring. I nogle tilfælde giver det mening at 
kaste sig hurtigt ud i jobsøgningen. Det er ikke nødvendigvis 
udtryk for, at du fortrænger nogle reaktioner. Måske er du bare 
bedst til at arbejde dig ud af situationen. Det kan også være, at 
du har brug for en mental pause, inden du forsigtigt trapper 
processen i gang. 

Vores bedste råd til perioden lige efter en fyring lyder: Mærk 
efter, hvad du har mest lyst til. Det kan være, at hjertet siger: 
Vent, jeg er lidt sårbar for tiden, mens hjernen siger: Kom så i 
gang, du får jo ikke vendt situationen ved at gøre ingenting. 
Lige efter fyringen må hjertet gerne være dit primære talerør. 

!
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Når du får fyringen mere på afstand – lad os eksempelvis sige  
en måned efter – skal du nok begynde at spørge dig selv, hvad  
du har behov for, frem for hvad du har lyst til. Du kan nemlig 
ikke være sikker på, at motivationen til jobsøgning kommer af 
sig selv.

at miste styringen
Når forandringer sker, reagerer mennesker forskelligt. Nogle 
motiveres af forandringer og glæder sig til at vælge nye mulighe-
der. Måske har du selv oplevet en lyst til, at noget skal forandres, 
det kan være bopælen, jobbet, ægteskabet eller andet. Andre vil 
hellere fortsætte i de vante rutiner, fordi det er trygt og sikkert.

Men alle kan nikke genkendende til, at det er mere behageligt at 
være med i en forandringsproces, som man selv har indflydelse 
på, end at få en stor forandring pålagt.

Det at blive opsagt har man oftest ikke indflydelse på. Og selvom 
man måske selv havde et ønske om at forlade virksomheden,  
var det bare ikke lige nu, ikke på denne måde og slet ikke så 
uforberedt.

At skulle forlade et sikkert grundlag, de daglige rutiner, kolle-
gerne og chefen vil for de fleste skabe usikkerhed og utryghed. 
Mange mærker samtidig en frustration og vrede over, at det lige 
var dem, der blev ramt. 

I vores sparring med opsagte medarbejdere møder vi typisk 
disse udsagn: 

•	 Jeg	er	lidt	chokeret	over,	at	de	har	valgt	mig

•	 Jeg	troede,	jeg	skulle	arbejde	her	altid

•	 Jeg	kan	ikke	forestille	mig	at	arbejde	uden	mine	kollegaer

•	 	Jeg	glæder	mig	til,	at	jeg	nu	endelig	kan	udnytte	nye	 
muligheder

•	 Det	er	jeg	bare	ikke	klar	til	lige	nu

•	 Jeg	føler	mig	dybt	uretfærdigt	behandlet.

Måske kan du genkende følelserne, som er en del af et helt 
naturligt reaktionsmønster.
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reaktioner på en fyring
I mange bøger kan du læse om, hvilke faser man gennemgår 
efter en fyring. Processen er ikke så forudsigelig, som nogle af 
modellerne antyder. Men reaktionerne kan være gode at kende 
til. Derfor beskriver vi dem nedenfor og sætter ord på, hvad du 
med fordel kan gøre i de forskellige faser.
(Kilde:	Johan	Cullberg,	Krise	og	udvikling)

de fire  
”reaktionsfaser”

1) Chok 2) reaktIon 3) bearbejdelse 4) ny orIenterIng

typisk adfærd / 
reaktioner

• Følelse af tomhed.
•  Følelse af uvirke-

lighed.
•  Man kan fore-

komme passiv og 
lammet.

•  Reduceret  
kapacitet.

•  Man kan virke 
indadvendt på 
andre.

• Følelse af nederlag.
• Følelse af urimelighed.
• Vrede.
• Lettelse.
• Emotionelle udsving.

typisk adfærd / 
reaktioner

• Man søger at forstå det, som skete.
• En stigende accept af situationen.
• Fokuseret på både fortid og nutid.
•  Man forholder sig mere analytisk end 

emotionelt til fyringen.

•  Vurderer kommende 
muligheder.

 

gode råd gode råd

•  Undgå at isolere 
dig.

•  Accepter, at du 
ikke er så ”stærk”, 
som du normalt er.

•  Undgå at isolere dig. 
•  Lad andre lytte.
•  Lyt også til andre.
•  Fasen kan være vigtig, 

men er sjældent 
konstruktiv.

•  Husk på, at det i den 
kommende jobsøgning 
er en fordel, hvis du 
kommer ”pænt” fra din 
arbejdsplads.

•  Væn dig til at være åben 
omkring din situation – 
det vil gavne din 
jobsøgning og egen 
afklaring.

•  Undgå at isolere dig. 
•  Brug din analyse af fortiden til  

at forberede dine fremadrettede 
handlinger.

•  Hvis du er uafklaret omkring vigtige 
aspekter i din fyring, så kan det være en 
god ide at gå i dialog med de relevante 
personer og få det afdækket.

•  Hvis du har juridiske tvister i forlæn-
gelse af din fyring, skal du passe på, at 
det ikke dræner dit fremadrettede fokus.

•  Læs og brug denne 
håndbog!
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Det er ikke sikkert, at du bevæger dig kronologisk gennem 
faserne. Det er heller ikke sikkert, at du kommer til at opleve 
alle faserne. Vores erfaring er, at mennesker reagerer mere 
forskelligt end ensartet på en fyring. 

Bemærk, at der er et gennemgående råd, der hedder Undgå at 
isolere dig. Det understreger vi, fordi indadvendthed som følge 
af en fyring er meget normal, men også problematisk på den 
lange bane. 

Fakta
Ifølge en større undersøgelse udarbejdet af DJØF i 2011 
bliver mere end hver anden voksen ramt af en opsigelse  
i sit arbejdsliv. Det er med andre ord normalt at opleve  
en fyring. 

økonomi
Hvis din opsigelse har medført en usikker økonomisk situation, 
så er det vigtigt, at du får afklaret, hvordan din økonomi hænger 
sammen. Det gør du sammen med din bank, a-kasse og eventuelt 
personer i dit netværk, der har god forstand på økonomi. Hvis 
du kender din økonomiske situation godt, så er det vores 
erfaring, at du kan søge job mere helhjertet og ubekymret.

!
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de gode råd – skåret Ind tIl benet:

• Accepter, at der vil komme op- og nedture.

•  Mærk efter, om du har brug for at starte lang-
somt op eller at gå direkte i gang med at søge 
nyt job.

•  Når fyringen er kommet på afstand, bør du 
presse dig selv til at komme i gang, hvis ikke 
motivationen kommer af sig selv.

• Undgå at isolere dig.

• Få overblik over din økonomi.
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hVad VIl du?
At skifte job kan i perioder være en drøj proces med mange 
udfordringer, stort arbejde og få resultater. Men jobskifte kan 
også være en kærkommen lejlighed til at tage en tur op i arbejds-
livets helikopter og få et nyt perspektiv på, hvad du gerne vil. Du 
får nemlig en timeout, hvor du har tid til at stille dig selv en 
række vigtige spørgsmål: Hvilke af dine arbejdsdage har været 
bedst? Hvad gør dig glad på arbejdet? Og hvad vil du gerne 
arbejde med i fremtiden? 

De spørgsmål kan kun du svare på – og det er en god ide at 
bruge lidt tid på at overveje det. Måske er du meget bevidst om 
de faktorer, der motiverer dig. Men du kan også støde på en 
underlig tomhed, når du leder efter din ”motivationsknap”.  
Nogle gange møder vi mennesker, der midt i et jobskifte finder 
ud af, at det, der har været mest motiverende, har været kolle-
gerne, og de kommer jo ikke med i jobskiftet. 

du kan starte med at lave en ønskeliste  
– helt frit fra leveren
Du vil opdage, at nogle punkter på listen er vigtigere end andre. 
Og du kan – og skal – også acceptere, at et reelt job næppe kan 
indeholde dem alle. Mærk efter, hvad der er det vigtigste, og 
tænk over, hvor du gerne vil gå på kompromis.

hvad tænder din gnist?
Hvis du kan bruge din job-timeout til at finde frem til det, som 
motiverer dig mest på jobbet, så kan du sætte jagten ind på 
noget, som er bedre end det, du kommer fra. Det er ikke sjæl-
dent, at vores jobsøgere finder frem til et job, som viser sig at 
være endnu bedre end det, de kom fra. 

Kig tilbage på din karriere, og mærk efter, hvad du har foretaget 
dig, som du har haft det rigtig godt med. Se bort fra dine og 
andres forventninger til, hvad du er bedst til – og mærk for en 
stund efter hos dig selv. Hvis du ikke rigtig kan mærke noget,  
er det måske på tide at skifte branche eller jobtype. 

kapitel 2
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tip: Prøv for eksempel Karrierespindet – et værktøj, som du kan 
gøre brug af i din motivationsafklaring. Det består af 40 udsagn, 
der giver dig mulighed for at reflektere over dit arbejdsliv og din 
karriere. Det kan være en hjælp, når du skal til at vælge, hvilken 
type job du vil gå efter.
http://karrierespind.perst.dk/intro.html

Investér i din fremtidige arbejdsglæde
Husk også, at et jobs potentiale ikke altid bliver opfyldt i starten. 
Nogle gange skal man acceptere at få færre ønsker opfyldt, mens 
man er nyansat, hvis man kan se potentialet i fremtidige opgaver. 
Med andre ord: Du skal altså ikke nøjes med at vurdere dit næste 
job ud fra, hvad du kan få opfyldt her og nu, men også kigge på, 
hvad det rummer af muligheder på længere sigt. 

realisme – glædens irriterende blachman-makker 
For tiden er jobmarkedet ikke ligefrem et tag selv-bord – det 
handler om udbud og efterspørgsel. Derfor bør din søgen efter 
din egen motivation ikke stå alene. Tænk, hvis din motivations-
afklaring resulterer i, at du en dag ser lyset og tænker, at nu vil 
du være typograf. Ja, så kunne det jo være fint, hvis du lige 
havde haft et blik for, at der ikke er mange typografjob tilbage  
i Danmark. 

Tænk på X-factor-dommer Thomas Blachman. Hvad ville han 
sige om forholdet mellem din lyst og realiteterne? Din indre 
Blachman kan give en pejling af, om du har kompetencerne til 
dét, du har lyst til, og om der er brug for kompetencerne ude på 
arbejdsmarkedet.

Ring for eksempel til en virksomhed, der ligner den, du vil arbejde 
i, og søg information. Efterprøv, om dine kompetencer er rele-
vante eller interessante for dem. Du kan også bruge LinkedIn til at 
kontakte én med en profil, der ligner din, og spørge ind til, hvilke 
muligheder din kontakt ser for profiler med jeres baggrund.
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Prøv at nærstudere jobdatabaser som Jobindex.dk, Jobzonen.dk, 
Ofir.dk og lignende for at få et billede af, hvor der er gode 
jobmuligheder. Du kan også gå på Arbejdsmarkedsstyrelsens 
hjemmeside – ams.dk – og søge efter arbejdsmarkedsbalancen. 
Her kan du finde et overblik over, hvor der er gode og knap så 
gode jobmuligheder i de forskellige regioner. Balancen er dog 
ikke altid helt opdateret, men det giver en god grov-pejling.

bare så go´
Sidst, men ikke mindst, skal du naturligvis have blik for, hvad du 
er god til. Det, du er god til, åbner mest effektivt døren ind til 
jobbet (se	mere	i	kapitlet	Kompetenceafklaring). Hvis der er 
langt mellem det, du er glad for, og det, du er god til, så skal du 
enten have et godt netværk, eller også skal du lægge en plan, 
som måske inkluderer uddannelse. 

øvelse: glad-god-job-tjekket

I Glad-feltet skriver du fem-ti eksempler på job, der 
rummer det, der gør dig glad på job. Job, som du gerne  
vil have.

I God-feltet skriver du fem-ti eksempler på job, der rum-
mer det, du er god til. Igen job, som du gerne vil have.

Af de 10-20 stillinger, du har skrevet i de to felter, prøver 
du ved hjælp af søgning på jobportaler, nettet og dit 
netværk at udvælge fem af stillingerne i prioriteret ræk-
kefølge, ud fra hvad der har de bedste jobmuligheder. Skriv 
dem i jobfeltet. De fem jobs er relevante for dig at søge. 

Hvis dit mål både er lystbetonet og realistisk, har du givet 
dig selv en væsentlig forbedret chance for at få et job. Du 
kan nu fokusere på de handlinger, der skal få det til at ske. 
Vi anbefaler, at du læser kapitlet Mål & Handling.
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de gode råd – skåret Ind tIl benet:

•  Brug din timeout til at reflektere over,  
hvad der gør dig glad i et job.

• Find ud af, hvad der tænder din gnist.

• Væk din indre Blachman. 

• Vid, hvad du er god til.

•  Find fællesnævneren for glad for, god til  
og realistisk.

job der lever op til glad-
god-job tjekket:

tjek jobmuligheder

glad:

1.

god:

2.

3.

glad god

job
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en allIeret
Der er gennem tiderne givet mange jobsøgningsråd. Intet råd er 
så overset som det, du finder i kapitlet her. Jobsøgning er en 
emotionel op- og nedtur. Du vil blive udsat for mange forskellige 
påvirkninger så som afslag, gode præstationer, som ikke fører til 
noget, dårlig kemi, manglende respons og så videre. I den proces 
kan du gøre dig selv en stor tjeneste: Find en allieret – eller flere. 

Vælg en allieret med omhu
En allieret er en person, der er lidt tættere på dig og din jobsøg-
ningsproces end andre. Det er en sparringspartner. Din allierede 
er en person, der siger ja til at afsætte lidt tid til at følge din 
jobsøgningsproces. Din allierede kan være din kæreste, mand/
kone, tidligere kollega, nær ven eller lignende. Det afgørende er, 
at vedkommende og du har et tillidsfuldt forhold og kan lide 
hinanden.

Fordelen ved, at du vælger din mand/kone/kæreste, er, at I er 
meget sammen og kender hinanden rigtig godt, og at sparringen 
derfor kan foregå løbende og ansigt-til-ansigt. På den anden side 
kan det også være rart at have et frirum i forhold til mand/kone/
kæreste derhjemme, hvor du ikke behøver at forholde dig til 
jobsøgning.

dét kan en allieret give dig
En allieret kan give dig konkrete fordele:

•	 	Tage	medejerskab.	Med	indsigt	i	dit	projekt	vil	en	allieret 
måske få lidt medejerskab på projektet. Den lille 
fællesskabsfølelse, det kan give, kan være meget motive-
rende for dig – bare husk, at det er dit projekt.

•	 	Bakke	dig	op	og	støtte	dig,	så	du	undgår	at	synke	ind i 
dig selv og gå i stå.

•	 	Forpligte	dig.	Din	allierede	vil	opleves	som	én,	der	
forpligter dig på konkrete opgaver, struktur, overblik, 
eksekvering m.m. 

•	 Give	feedback,	som	du	ellers	ikke	havde	fået.

kapitel 3
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Og hvor er gevinsten for din allierede? Ja, udover at de fleste af 
os faktisk er glade for at hjælpe personer, som vi kan lide, så er 
det klart, at du giver en lækker middag til dig og din allierede, 
når du er kommet i job. Og hvem ved – måske lærer din allierede 
lidt om jobsøgning.

spørg pænt og præcist
Når du er kommet frem til, hvem der kan være en god allieret i 
processen, skal du spørge vedkommende, om han eller hun vil 
være din allierede. Vedkommende vil typisk svare lidt tøvende 
og spørge ind til, hvad det indebærer. De fleste, der bliver spurgt, 
vil nemlig blive både beæret og bekymret for, om det er en stor 
opgave. Og derfor skal du beskrive opgaven kort og sørge for, at 
du ikke lægger op til et for stort og tæt samarbejde. Det er 
nemlig ikke meningen.

Vi foreslår en ramme på cirka en halv time om ugen. Hvis 
omfanget fra begyndelsen er for stort, er der risiko for, at du får 
et nej – ligesom der også er en fare for, at I begge går døde i 
samarbejdet. 

sådan kan du bejle til en allieret 
Sådan kan din forespørgsel til en potentiel allieret se ud:

Hej Sven 
Som	du	ved,	er	jeg	i	gang	med	at	søge	job.	Det	er	til	tider	en	
krævende	proces,	og	kloge	hoveder	har	anbefalet	mig,	at	jeg	får	
en	såkaldt	allieret	i	processen.	Den	allierede	er	en	person,	der	
siger	ja	til	at	sparre	med	mig	løbende	i	min	jobsøgning.	Du	er	
en	person,	som	jeg	har	tillid	til,	og	jeg	håber,	at	du	vil	være	
min	allierede.	Du	skal	ikke	være	bekymret	for,	at	det	bliver	for	
omfattende.	Det	kræver	cirka	en	halv	time	om	ugen.	

Det,	jeg	gerne	vil	sammen	med	dig,	er,	at	vi	hver	fredag	taler	
om,	hvad	jeg	har	nået	i	den	forgangne	uge,	og	hvad	jeg	skal	nå	
i den efterfølgende uge. Her kan du give mig input. Første 
gang	er	det	en	god	ide,	at	vi	mødes,	men	herefter	kan	vi	gøre	
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det via telefon eller mail. Jeg regner med, at vi kan aftale gode 
samarbejdsprincipper	på	første	møde.	Jeg	vil	være	glad,	hvis	
du	vil	være	min	”jobsøgnings-allierede”,	men	jeg	har	selvfølge-
lig	også	respekt	for	det,	hvis	du	har	for	travlt	til	det.

Husk, at en allieret ikke er ensbetydende med, at al din sparring 
skal foregå med vedkommende. Hvis du synes, at du har trukket 
rigeligt på din allierede, kan det være, at du skal cv-sparre med 
en anden i netværket. Den allierede må nemlig ikke blive en 
erstatning for dit netværk.

de gode råd – skåret Ind tIl benet:

•  Find dig en allieret - det er ikke  
ligegyldigt hvem.

•  Brug din allierede til at forpligte dig,  
støtte din proces og til at sparre med.

• Spørg pænt og præcist.
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kapitel 4

motIVatIonen er  
dIn motor
Nothing	happens	until	something	moves.	

Albert Einstein

Motivation skaber aktivitet, aktivitet skaber motivation. Kan du 
forestille dig at få resultater uden motivation og aktivitet?

I en stor jobsøgerundersøgelse, som vi gennemførte i perioden 
2010-2013, fortalte knap 3.000 jobsøgere os, at det absolut 
sværeste som jobsøger er at bevare motivationen. 

Du skal tage din motivation alvorligt og ikke for givet. 

Du er i en vis grad herre over din egen motivation. Ikke fordi  
vi har en forestilling om, at du blot med positiv tænkning kan 
overvinde selv seje motivationsproblemer. Nej, vores pointe er, 
at motivation vokser ud af handlinger og samspil med andre. 
Handlinger og samspil med andre er noget, du kan regulere.  
I dette kapitel giver vi dig en række konkrete forslag, eksempler 
og inspiration til at vække og bevare motivationen. 

handling fører til motivation, fører til handling,  
fører til motivation, fører til…
Rasmus Ankersen er elitesportscoach og forfatter til bøgerne  
En	vinders	DNA,	Leder	DNA og Guldminerne. Ankersen rejser 
verden rundt for at undersøge, hvad der gemmer sig bag men-
nesker, der præsterer særligt godt inden for deres område.  
Vi bad ham om at sætte sig ind i en jobsøgers situation og give 
vedkommende sit bedste råd:

Som jobsøger er det afgørende at forstå, at det ofte ikke er 
passion,	der	skaber	vedholdenhed.	Ofte	er	det	omvendte	tilfæl-
det:	Vedholdenhed	skaber	passion.	Man	kan	ikke	vente	på,	at	
ens	passion	en	dag	falder	ned	fra	himlen.	Man	bliver	nødt	til	
at	tage	nogle	chancer,	eksponere	sig	for	mulighederne,	prøve	
noget, der ikke nødvendigvis føles perfekt, og investere sig selv 
i det. Gør man det, vil man opleve, at passionen ofte følger  
lige efter. 

Rasmus Ankersen, elitesportscoach
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Motivation er ikke en fast størrelse – det er en bevægelse.  
(Ordet motivation stammer fra det latinske udtryk movere, som 
betyder at bevæge sig). Hvad der skaber denne bevægelse er 
individuelt. Den kan skabes af noget udefra, og den kan skabes 
af noget indefra. 

Det er almindeligt at anskue motivation som noget, man  
skal have, før man skrider til handling. Vi foreslår, at du  
vender bøtten. Altså, at du handler først for derved at opnå  
og sikre motivationen.  

Tænk på dit mål – og skab billedet af den attraktive fremtid. 
Hvilken handling kan du foretage dig, som er overkommelig,  
og som vil bringe dig et lille skridt tættere på målet?

Hvis du ikke ved, hvordan du når målet – altså jobbet – er det 
klart, at det kan virke uoverskueligt. Du kan gøre det mere 
overskueligt for dig selv ved at tænke på ordsproget om, hvor-
dan man spiser en elefant. Her er pointen nemlig, at det gør man 
i små bidder – og man begynder fra en ende af. Så tricket er  
at dele vejen til målet op i små bidder eller trin, hvoraf du nu 
skal til at tage det andet. Det første trin tog du, da du slog op i 
denne bog.
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Du kan på denne linje beskrive de små trin på vejen til dit mål:

når motivationen svigter – krigere og komfortsoldater
Der er en god grund til, at du kan hænge fast i handlingslam-
melse. Det er ikke fordi, du er en doven slambert. Hjernen elsker 
vaner – vaner er lig med tryghed, og tryghed er et basalt behov. 
Sådan er det, selvom det ikke nødvendigvis gør dig godt. Men 
hjernen er selvfølgelig ikke bare en modspiller, der holder dig 
fast i vaner. Når du bevidst prøver at ændre på et trægt mønster, 
kan hjernen godt blive din medspiller. 

Lad os illustrere det med et billede: 
Den tendens i hjernen, der kan fastholde dig i at være umotiveret 
og i ikke at gøre noget nyt, kalder vi ”komfortsoldaterne” 
(inspireret af racerkøreren Jesper Møller). Komfortsoldaterne 
holder dig fast i komfortzonen. De fastholder dig med argumen-
ter som: Det	kan	ikke	betale	sig,	jeg	orker	det	ikke,	jeg	ved	ikke	
hvordan,	jeg	risikerer	at	dumme	mig,	jeg	har	fortjent	lidt	mere	
hvile,	andre	kan	sikkert	ikke	bruge	det,	jeg	kan,	jeg	har	sikkert	
ikke	den	rigtige	erfaring,	som	jobmarkedet	ser	ud,	har	jeg	
alligevel	ikke	nogen	mulighed og så videre.

Over for de 95 komfortsoldater står der fem krigere. De har ikke 
en chance, så længe du ikke aktiverer dem. Men de kan få 
enorme kræfter og vinde over komfortsoldaterne, hvis du giver 
dem opmærksomhed og træner med dem.
  

Mål:delmål:delmål:delmål:
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Først skal de 95 komfortsoldater lammes, og de fem krigere 
vækkes. Det gør du ved at handle på trods. Du skal overhøre  
din hjernes vanesignaler og advarsler et øjeblik, og så gøre noget 
du ikke plejer. Vælg eventuelt et punkt på listen med de små trin 
på vejen – eller noget helt andet.

Ring for eksempel til en ven, du ikke har talt med i lang tid,  
eller køb blomster, og giv dem til nogen, der ikke venter det. 
Løb, dans, syng, blink til en sød fremmed på gaden, ring til en 
virksomhed og spørg blot, om de vil modtage en uopfordret 
ansøgning (cirka 12 ord – det kan du godt), sæt dig ned og ti 
stille i en time. Vælg frit, men sørg for, at det er noget, du ikke 
plejer at gøre.

Visualisering - se det for dig
Nu har du overrasket dig selv og din hjerne. Det er det perfekte 
tidspunkt at slå til! Nu skal du aktivere de fem krigere. Et af de 
stærkeste træningsredskaber er visualisering.  

5 % 95 % 

www.JesperMoller.dk 
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At visualisere betyder at se noget for sig, og det er en mental 
træningsform, som påvirker dig og din præstationsevne positivt.

I sportens verden er det et uundværligt redskab. Vi har bedt 
tidligere verdensmester i roning, Mette Bloch, om at beskrive 
visualisering:

Visualisering	er	et	utrolig	stærkt	værktøj.	Det	betyder	bare,	at	
man ”ser for sig”– som når man dagdrømmer eller tænker en 
situation	igennem.	Det	stærke	er,	at	man	ved	at	tænke	på	det,	
man gerne vil opnå, allerede er gået en del af vejen. Hjernen 
kender	nemlig	ikke	forskel	på	noget,	du	bare	har	tænkt,	og	
noget,	der	er	sket	i	virkeligheden.	Jo	mere	du	forestiller	dig	det,	
du	gerne	vil,	jo	mere	accepterer	din	hjerne,	at	det	vil	lykkes.	
Når	du	så	skal	til	at	udføre	det	i	virkeligheden,	er	det	let	for	dit	
hoved,	fordi	det	jo	er	noget,	du	har	gjort	mange	gange	før	–	det	
tror	hjernen	i	hvert	tilfælde,	at	du	har.	Prøv	det!	Tegn	din	
drømmesituation, mærk den, fornem den, og brug tid på det. 
Det	virker	for	sportsfolk	–	mon	ikke	også	det	kan	bruges	for	dig	
som	jobsøger?	Det	tror	jeg.

Mette Bloch, tidligere verdensmester i roning

Eksempel på visualisering for jobsøgeren:  
•	 	Forestil	dig	for	eksempel	at	stå	op	om	morgenen	og	være	

glad og i godt humør, fordi du skal på arbejde, og mærk din 
indre tilstand af tilfredshed og motivation gennem arbejdsda-
gen. Hvis du kan, så prøv at forestille dig, hvordan du løser 
dine arbejdsopgaver, og hvordan det føles godt. Forestil dig 
at joke med kollegerne i situationer, hvor I arbejder godt 
sammen. Forestil dig, hvad du vil købe, når du har fået løn. 
Og så videre. Jo flere detaljer, jo bedre. 

•	 	Du	kan	også	vælge	at	starte	et	andet	sted,	nemlig	i	selve	
jobsøgningsprocessen. Her kan du forestille dig, at du har 
nogle virkelig gode telefonsamtaler, og at du sidder med din 
kaffe eller te og helt glemmer at drikke den, fordi du er så 
engageret i samtalen. For hver gang du lægger røret på, er du 
i bedre humør og har mere gå-på-mod. Du får nogle gode og 
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spændende kontakter. Forestil dig, at du åbner døre og 
møder anerkendelse og behov for dine kompetencer. Du er 
interessant for dem, du møder, og du har en god udstråling. 
Du kan gøre noget for andre. Fortsæt selv med detaljerne.

Fakta
I de seneste 10-15 år har der været nogle banebrydende 
resultater i hjerneforskningen, som har valideret visualise-
ring videnskabeligt. Man kan måle på PET-scanninger, at 
visualisering aktiverer de områder i hjernen, som står for 
dine fysiske handlinger. Hjernen er faktisk ikke særlig god til 
at kende forskel på det, du forestiller dig under en visualise-
ring og så den virkelige situation / handling. 
(Kilder:	New	Scientist	og	Gyldendals	Idrætspsykologi	ved	
Kristoffer Henriksen, Jakob Hansen og Morten Hansen) 

Værdifulde beslutninger
En anden måde, du kan aktivere de fem krigere på, er ved at tage 
beslutninger. Beslutninger, der drejer sig om, hvor din opmærk-
somhed skal rettes hen, hvordan du bruger dig selv, og hvad du 
konkret gør. Spørg for eksempel dig selv, hvad du vil fokusere 
på, og hvor meget tid og hvor mange kræfter, du er villig til at 
investere for at nå dine mål. Og endelig hvad du skal gøre for at 
opnå de ønskede resultater.

Bag beslutningerne står dine værdier. Der er ikke tale om 
smykker og elektronisk gear, men om dine livsværdier. Forstået 
som det, du tror på, og det, som giver mening for dig – funda-
mentet for den måde, du vælger at leve dit liv på. Er tryghed 
meget vigtigt for dig? Sundhed? Frihed? 

Hvis dine beslutninger ikke er i overensstemmelse med dine 
værdier, så holder de ikke. Dine beslutninger skal altså føles 
vigtige – og rigtige – for dig. 

!
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Derfor kan det være en god øvelse i første omgang at tænke 
over, hvilke værdier du har her i livet. Hvad er de tre vigtigste 
overhovedet? Altså dem der står tilbage, hvis alt andet ramler. 

Kan de give dig grund til at handle? Svaret skal helst være ja. For 
de beslutninger, du træffer om din jobsøgning, bliver langt 
nemmere at gennemføre, hvis de er i harmoni med dine værdier. 
Et eksempel kunne være: 

Værdi:	Mit	helbred
Beslutning:	Jeg	vil	dyrke	motion,	fordi	det	gavner	mit	helbred,	
gør mig vågen og styrker min tro på mig selv

tip: Mennesker, der efterlever deres livsværdier og er bevidste 
om dem, er mere robuste og dermed meget vanskelige at stresse.
(Kilde:	Bo	Netterstrøm,	Dr.	med.,	speciallæge	i	arbejdsmedicin	
og stressekspert)

VÆrdI øVelse
Skriv dine kerneværdier her i prioriteret rækkefølge.  
Du må gerne skrive flere end tre. 

1.  ____________________________________________ 

2.  ____________________________________________ 

3.  ____________________________________________ 

4.  ____________________________________________ 

5.  ____________________________________________
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om motion, kemi og aaahh
Noget af det allervigtigste, du kan gøre i en motivationsproces, 
er at dyrke motion.

Der er kun gode grunde til, at du motionerer. Medmindre du er 
nedbrudt af stress, for så skal du nok hvile i stedet. Men det er 
en helt anden historie, som hører til i en helt anden håndbog.

Den positive effekt af motion er veldokumenteret. Men vidste du, 
at motivation også frigiver kemi i hjernen, som får dig til at føle 
lyst, succes og energi? Nemlig stofferne endorfin og dopamin. En 
person, der har mistet motivationen, vil have et lavt endorfin- og 
dopamin-niveau. Omvendt udløser motion endorfiner og dopamin. 
Så brug motion som en nøgle til at åbne motivationsdøren!

Fakta
Endorfin er kroppens naturlige morfin. Der findes også 
syntetiske endorfiner, blandt andet i chokolade. Endorfin 
produceres ved motion, smerter, ved hård træning, hårdt 
arbejde, forelskelse, sex eller latter og kan foruden den 
smertestillende effekt også give en følelse af lyst, succes  
og energi. 

beslutnIngs øVelse
Skriv herunder dine jobsøgningsbeslutninger – men nu knyttet 
sammen med en begrundelse i en af dine livsværdier. For 
eksempel:  
Jeg vil fokusere på mit netværk, fordi jeg tror på styrken i 
venskaber og gode relationer. 

1.  ____________________________________________ 

2.  ____________________________________________ 

3.  ____________________________________________ 

4.  ____________________________________________

!
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tip: Du kan også udløse endorfiner ved at spise en chili  
eller meditere.

Fakta
Dopamin er signalstoffet, som styrer hjernens belønnings-
center. Det er her, vi får en dyb fornemmelse af tilfredsstil-
lelse. Vi får endda forudbetaling i form af forventningens 
glæde, som er en målbar effekt i hjernen. Dopamin udløses 
ved alt, hvad der i livet får os til at tænke aaahh, for eksem-
pel musik, chokolade, sex og rødvin. Og altså også motion – 
selvom belønningsoplevelsen først kommer bagefter.
(Kilder:	Sundhedsstyrelsen	og	Institut	for	biologisk	grund-
forskning, Upsala Universitet. 2009) 

Det kan blive lidt for planlagt at lægge chokolade, sex og rødvin 
ind i et ugeskema – men motion, det kan godt stå der. Gør det! 
Det er ikke så vigtigt, om det er småt eller stort, bare du får det 
gjort. Du får uden tvivl energi, som du kan bruge, når du kontak-
ter netværket, ringer til virksomheder og så videre.

hav honningkrukker på hylden
Jobsøgning kan føles som en lang, sej proces, hvor den store 
gevinst ude for enden kan synes langt væk. Prøv at gøre dig 
klart, hvad der giver dig glæde i hverdagen. Det kan være  
selv små ting, og det behøver ikke at have noget som helst  
med jobsøgning at gøre. Sudoku, Sex	and	the	City, sang,  
sejlture, sjipning, shopping – det handler om at gøre noget,  
du finde glæde ved. Vi kalder det honningkrukker.

Sørg for at placere dine honningkrukker med jævne mellemrum. 
Der må ikke være tomt for honningkrukker, når du kigger frem. 
Brug eventuelt honningkrukkerne som belønning. For eksempel 
belønnes 2½ timers intensiv jobsøgning med en halv time på 
langs med live-dækning af folketingets debat om det nye lovfor-
slag om bygningsloven – eller bare en ostemad og et afsnit af 
Venner, alt efter hvad du er til. 

!
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her fortæller seks jobsøgere, hvad de gør for at skabe eller 
vedligeholde motivationen i jobsøgningsprocessen:

Jeg tager det som små sejre, når nogen svarer positivt på min 
henvendelse.	Det	er	en	indikation	af,	at	jeg	gør	det	rigtige.	Da	
jeg fik skrevet den første netværksperson ind i mit skema, var 
der	ligesom	hul	igennem	til	energi	og	mod	på	mere.

Stina

For	mig	har	accept	været	den	afgørende	del	af	motivationen.	
Først	når	man	har	accepteret	forholdene	og	vænnet	sig	til	
ikke at tage afslag personligt, kan man begynde at agere og 
skabe motivation.

Kristian Holm

Efter	en	uge	hvor	presset	har	været	hårdt,	men	jeg	har	været	
meget aktiv, belønner jeg mig selv med en tur i byen.

Morten N

Jeg	begyndte	at	tænke	som	MIG	og	ikke	som	andre	syntes,	jeg	
skulle tænke og agere. Så kursen blev lagt om, og jeg begyndte 
at tænke på kreative forretningsudviklingsmetoder og mine 
mål.	Det	gav	motivation	at	lytte	mere	til	mig	selv.

Lene Lautrup

Efter	jeg	har	lavet	dagens	arbejde,	sætter	jeg	mig	og	skriver	
nogle	positive	ting	ned,	som	jeg	har	oplevet	i	løbet	af	dagen.	
Ud fra min optik er det de små ting, der tæller, da de er med 
til	at	holde	motivation	i	gang	hos	mig.

Marianne

Jeg	har	lavet	en	kontrakt	med	mig	selv,	som	lyder:	Jeg	skal	
være	i	fitness	centret	hver	dag	kl.	9,	på	den	måde	kommer	jeg	
op	og	er	i	gang.	Jeg	tager	pænt	tøj	og	make-up	på	hver	dag,	
nøjagtig	som	hvis	jeg	skulle	på	arbejde.	Det	giver	velvære	og	
selvværd,	så	man	opretholder	en	go	energi,	flot	udstråling.

Jette Østergaard
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din mentale mentor
Det sidste forslag i dette kapitel er at opsøge mennesker eller 
situationer, der inspirerer og motiverer dig. Kender du nogen, 
som har en egenskab, du rigtig godt kan lide? Nogen, som har en 
fed måde at forholde sig til ting på?

Det behøver ikke direkte at have noget med din jobsøgning at 
gøre. Pointen er, at du i mangel på motivation låner en identitet 
fra en, som inspirerer eller imponerer dig, og forestiller dig, at du 
er i hans eller hendes bukser, når du skal gøre, sige eller tænke 
noget, som er svært for dig.

de gode råd – skåret Ind tIl benet:

Hvis du har mistet motivationen, skal du handle
• Find ud af, hvordan man spiser en elefant.

• Giv komfortsoldaterne høvl. 

•  Træf stærke og holdbare beslutninger i  
tråd med dine livsværdier.

•  Visualisér den gode jobsøgningsproces  
og jobbet.

•  Motionér for at få udløst de hormoner,  
der optimerer motivation og handling.

•  Opsøg mennesker eller situationer,  
der inspirerer og motiverer dig.


