
Side 95

del 3:  
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Kap. 9:  Mål & Handling

•	 Frihed	med	løg	på

•	 Tre	våben	og	en	pakke	smøger

•	 To	typer	mål

•	 Dit	jobmål

•	 Tænk	SMART	fra	start

•	 	Handlingsplan	for	en	uge	ad	gangen	
– og yndlingsrødvin

•	 Tænk	din	type	ind	i	planerne

•	 Vanens	magt

•	 Gode	vaner	i	din	hverdag

•	 Gode	vaner	for	din	arbejdstid

•	 De	gode	råd	–	skåret	ind	til	benet
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mål & handlIng 
Egentlig er det et lille paradoks: Hvis du spørger dine venner, vil 
du erfare, at de færreste har fået deres job som resultat af en 
langsigtet plan om at få netop det job. Mange oplever deres job 
som resultatet af en del tilfældigheder. Og alligevel vover vi os 
nu ud i et kapitel om værdien af klare målsætninger og planer. 

Hvorfor det? Jo, det handler om, at dine handlinger og mål 
skaber bevægelse; og det er bevægelsen, der får ting til at ske og 
gør dig synlig for mulighederne og heldet. Når først du er af sted, 
støder du måske på en spændende ”sidevej” eller person, der 
som udgangspunkt ikke var en del af din plan, men som du bare 
skal forfølge. På den måde vil du opleve, at mål skaffer dig 
bevægelse, bevægelse skaffer dig synlighed, og synlighed gør, at 
du pludselig befinder dig i fordelagtige situationer, hvor gode 
muligheder opstår.  

Frihed med løg på
Når vi er i job, er vi vant til at have rammer. Der er rammer for 
vores arbejdstid, vores opgaver og hvordan og hvor vi løser dem. 
Når vi mister vores job, har vi pludselig ingen rammer. 

Mange jobsøgere oplever, at grænsen mellem arbejde og fritid 
udviskes, og at det derfor kan være svært at holde fri med god 
samvittighed. Energien bliver tung, og den dårlige samvittighed 
nager. For en del mennesker bliver det starten på en negativ 
spiral, hvor tiden går, og man bliver mindre og mindre effektiv. 
Andre lægger ud i høj, energisk fart, men når succesen og 
resultatet udebliver, falder motivationen og effektiviteten.

kapitel 9
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tre våben og en pakke smøger  
Vores erfaring er, at der findes tre vigtige våben mod den nega-
tive jobsøger-spiral. Det første er at få dig nogle gode vaner fra 
start. Du kan læse om vanerne sidst i kapitlet. Det andet er at 
konkretisere dit mål og planlægge tilhørende handlinger. Det 
tredje er, at du allierer dig med en eller flere personer, som følger 
med og følger op på din plan og dit mål. Læs mere i kapitlet  
En allieret. Først skal vi fokusere på dét at sætte sig et mål:

Du kender måske historier om folk, der har sat sig et mål på 
trods af de dårligst tænkelige odds. 
•	 	Gert	Rune,	der	fik	konstateret	knoglekræft	som	16-årig	og	

amputeret det ene ben. Han gennemførte herefter på trods 
en Ironman.

•	 	Mette	Bloch,	der	blev	erklæret	kronisk	syg	med	gigt	og	
alligevel blev verdensmester i roning to gange. 

•	 	Morten	Wieghorst,	der	fik	konstateret	det	sjældne	guillain-
barres-syndrom – og dømt helt færdig med fodbold. Han 
kæmpede sig måldedikeret tilbage til fodbold på godt ét år.
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Vi kan jo sammenligne den type ekstrem målrettethed med 
noget, vi alle sammen kender alt for godt: Nemlig de mål, vi 
kalder nytårsforsæt. At kvitte smøgerne eller tabe de fem 
irriterende kilo. De forsæt ryger i vasken i 90 procent af tilfæl-
dene. Hvordan kan det nu være? Skal vi alle sammen være af 
”elitesport-støbning”? Nej, pointen er, at det er uendelig meget 
nemmere at sætte målet end at nå det. Vi vil i det følgende give 
dig inspiration, forslag og retningslinjer til at nå dine mål. 

to typer mål
I jobsøgningsprocessen er der to slags mål: Selve jobmålet og 
indsatsmålene, som er de mål, du sætter for din egen indsats 
undervejs i jobsøgningen. Et indsatsmål kunne for eksempel 
være at ringe til 10 virksomheder inden for en uge. Det fede ved 
indsatsmål, som du helst skal have mange af, er at de er med til 
at give dig succes undervejs – i en proces, hvor succesfølelsen 
ellers kan være en sjælden gæst.  

Hvis	ikke	du	ved,	hvad	du	ønsker	dig,	så	er	det	virkelig	svært	
at	komme	derhen!	Så	enkelt	er	det.	Mål	er	vigtige,	fordi	de	
skaber	fremdrift	og	dynamik	hen	imod	det,	du	ønsker.	For	mig	
har	det	virket	godt	at	sætte	små	sedler	med	gøremål	på	køleska-
bet	og	så	vinge	dem	af.	Mine	små	succeser	er	blevet	synlige	og	
giver	mig	energi	og	lyst	til	mere.	Min	drivkraft	hænger	uløse-
ligt sammen med store og små mål. 

Mette Bloch, dobbeltverdensmester i roning

øVelse
Start med at overveje: 

1. Hvad vil du investere for at nå dit mål? 

2. Hvad skal bære dig igennem på en dårlig dag?
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dit jobmål
Du kan vælge et snævert mål – for eksempel: Jeg vil inden 1. 
oktober	være	controller	under	økonomichef	Thorsten	Hald	hos	
Novo Nordisk.

Forcen ved det snævre mål er, at det sætter enormt meget 
retning på det du foretager dig, men det er også så snævert, at du 
øger risikoen gevaldigt for ikke at lykkes.

Du kan også vælge et åbent mål – for eksempel: Jeg	vil	have	et	
job inden 1. august.

Forcen ved det åbne mål er, at du har gode chancer for at lykkes, 
men problemet er, at det ikke sætter retning på det, du skal 
foretage dig – og så mister du en af forcerne ved at arbejde  
med mål.

Derfor kan det være en god idé at vælge et såkaldt semi-snævert 
mål, hvor du eksempelvis arbejder med en fast dato, et geogra-
fisk område og en bestemt type job – men hverken har sat titel 
eller virksomhed på. For eksempel: Jeg vil inden 1. november 
have	et	salgsjob	i	en	fynsk	virksomhed,	hvor	jeg	kan	se	mulig-
hederne	for	salgslederansvar	inden	for	5	år.

øVelse
Tag	tyren	ved	hornene,	og	formuler	din	 
overordnede målsætning:

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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tænk smart fra start
Dine mål skal – som Mette Bloch udtrykker det – skabe frem-
drift. Det gør målene kun, hvis de lever op til kriteriet SMART:  
S for specifik, M for målbart, A for attraktivt, R for realistisk,  
T for tidsfastsat.

Et SMART indsatsmål kunne for eksempel være at søge hos  
10 (Målbart/Attraktivt) virksomheder i møbelbranchen i  
Østjylland (Specifikt) i denne uge (Tidsfastsat) – alt i alt  
realistisk (Realistisk).

Det tilsvarende USMARTE mål er:  
Jeg	vil	sende	flere	uopfordrede	ansøgninger.

Et andet USMART mål er:  
Jeg vil tjekke stillingsopslag oftere.  

I en SMART-udgave kunne du tjekke opslag på programmør-
stillinger mandag-onsdag fra kl. 9 til 10 og vælge dem ud, du  
vil søge.

øVelse - uopFordret kontakt
Din	opgave	er	at	skrive	dit	SMART-mål	ud	for	overskriften: 

SMART-mål for uopfordret kontakt:_______________________

Inspiration	til	dit	SMART-mål:
•	 Ringe	og	søge	info
•	 Skrive	ansøgning
•	 Skrive	målrettet	cv
•	 Netværke
•	 Søge	på	LinkedIn
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øVelse - alternatIVe Ideer
Din	opgave	er	at	skrive	dit	SMART-mål	ud	for	overskriften:	

SMART-mål for alternative idéer:_______________________

Inspiration	til	SMART-mål:
•	 Skriv	postkort	med	mini-ansøgning
•	 Gør	dig	synlig	ved	at	blogge	om	et	fagemne	
•	 	Kør	ud	i	byens	erhvervsområde,	og	se	hvilke	 

virksomheder,	der	findes
•	 	Læs	byrådsreferatet	for	at	følge	med	i,	hvad	der	sker	

af udvikling og projekter i lokalområdet.

jobmål

handlinger:
- Husk specifikke, målbare, ambitiøse, realistiske, 
tidsbundne.Vurder, om du har nok “udadvendte” 
aktiviteter (Ansøgninger, opkald eller besøg)

konkrete aftaler - 
hvornår

marketing koordi-
nator/assistent LEGO: Marketing assistent - ansøgning + opkald

tlf Nils Andersen 
ml.kl.11 og 12

2 opfordrede ansøgninger + 2 opkald (fra min 
top 20 liste)

Bindholm A/S, Ideas.
dk, Legeakademiet, 
Pscompagny

2 netværksopkald fra min netværksliste
Carsten fra Italiensk 
og Katrine (mors 
veninde)

kommunikations-
medarbejder/ - 
koordinator

Søg 5 mindre it-firmaer uopfordret, og ring sidst 
på ugen

Færdig tirsdag kl. 14

Netværksmøde med Louise hos Protekst
Protekst:  
tirsdag kl. 15.30

aC medarbejder Netværksmøde med Anders i Aarhus Kommune
Børn og Unge: torsdag 
kl. 09.00

Trafik og Veje, Aarhus Kommune: AC-medarbejder

Søge 10 små virksomheder - fundet i lokalavisen 
og på Google

Færdig torsdag kl. 16

plan b Assistere Moster Mette på Mussebjerggård over 
sommeren

Nedenfor viser vi et eksempel på en jobagenda, der kombinerer 
mål og konkrete handlinger. Brug evt. en jobagenda som 
rammen om din handlingsplan.

jobagenda:
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handlingsplan for en uge ad gangen  
– og yndlingsrødvin
Hvis du ikke har en plan, er der stor risiko for, at du handler på 
må og få og ikke kommer nogen vegne. Du mister let overblikket 
og handlekraften. 

Vores erfaring med langt de fleste kandidater, vi har haft i 
rådgivning, er, at arbejdet med målsætning og konkrete handlin-
ger giver motivation, målrettethed, progression og frem for alt 
effekt – der sker noget. Der er altid en kontakt, en mulighed eller 
en åbning, der er opstået via en god handlingsplan. 

Du har ansvaret for kvaliteten og kvantiteten af dine handlinger. 
Beslut dig for, hvor mange ansøgninger du vil have af sted denne 
uge, hvor mange du vil ringe til, hvor mange netværksaftaler  
og så videre, så alle dage i ugen er planlagt. Skriv for eksempel 
en top 20 liste over virksomheder, du vil kontakte. Når du hver 
eftermiddag har nået, hvad du ville, kan du holde fri med  
god samvittighed. 

Når planen skrider, fordi der dukkede andre gode muligheder 
op, eller virkeligheden blev en anden, end da du planlagde ugen, 
så vid, at sådan er det altså også i arbejdslivet – det er ikke en 
fejl ved dig. Løsningen er at arbejde videre, lægge en ny plan og 
sætte et nyt fokus.

tip: Den største målsætningsdræber er for ambitiøse mål, man 
ikke når. Pas på med det. Du skal kunne nå målene – succes 
avler succes.

Hver gang du når til fredag, skal du evaluere ugen, der er gået. 
Brug eventuelt din allierede her, læs mere i kapitlet om din 
allierede: Spørg dig selv: Nåede jeg det? Var det for nemt?  
Gav det effekt? Hvis du i et par uger har afprøvet en strategi, 
som ikke har givet effekt, så drop den. Prøv noget andet. Som 
indianerne siger: Hvis din hest er død, så stå af, og vi tilføjer – 
der er andre transportmuligheder. 
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Hvis du har holdt din plan og nået dine indsatsmål, så er det bare 
med at fejre det med noget yndlings! På den måde skaber du 
plus på kontoen og får tilført den kapital, der driver dig videre.

Det er hårdt, hvis du som jobsøgende oplever, at du er uden 
indflydelse på din jobsituation. I værste fald føler du afmagt. Vi 
kan ikke sige det tydeligt nok: Det er i arbejdet med målsætnin-
gen og de handlinger, du planlægger og udfører, at du har den 
fulde indflydelse. Så tag magten over din situation, og lad dét 
arbejde fylde i din jobsøgning!

Vi har bedt racerkører-ikonet Tom Kristensen fortælle om at 
sætte mål, møde nederlag og komme tilbage i kampen:

I	min	racerkarriere	har	jeg	arbejdet	meget	med	at	sætte	og	nå	
mål - aspekter som også må være gældende i jobsøgningen. 
Min egen tilgang er, at man først skal definere sin drøm. Helt 
konkret.	Dernæst	skal	man	linke	så	meget	glæde	op	til	sin	
drøm	som	muligt.	Det	vil	sige,	at	nyde	rejsen	og	de	små	sejre	
på	vejen.	Det	betyder,	at	ét	nederlag	ikke	opfattes	som	en	
katastrofe, fordi man netop stræber mod noget større. Samti-
dig er det vigtigt at være proaktiv og tage ansvar for det, man 
gør for at nå sin drøm - men sandelig også for det man ikke 
gør. Et skridt på vejen mod sit mål er, for mig, at eliminere 
held	ved	at	forberede	sig	så	godt	som	muligt.	Vi	arbejder	med	
en	tese,	vi	kalder	5P:	”Proper	Preparation	Prevents	Poor	
Performance”.	Det	betyder	ikke,	at	jeg	altid	lykkes	med	det,	jeg	
gør, men det er bestemt nemmere at komme videre fra et 
nederlag,	fordi	jeg	ved,	at	mit	team	og	jeg	selv	har	gjort,	hvad	
vi kunne.

Tom Kristensen, vinder af Le Mans 8 gange (rekord)  
og årets danske sportsnavn i 2002 og 2005

tænk din type ind i planerne
Vi har alle vores præferencer og handlemåder. Overvej, hvordan 
du lægger den mest fordelagtige og realistiske plan for lige  
netop dig.
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Er du den systematiske type, vil du elske at følge en plan – mest 
fordi du kan sætte flueben, når arbejdet er udført. Vær opmærk-
som på, at det ikke er nok at udføre handlingerne (selvom du 
kan sætte flueben), hvis handlingerne ikke skaber effekt. 

Er du resultatorienteret eller konkurrencemenneske, skal du 
passe på, at du ikke lægger en plan, der er urealistisk og alt for 
ambitiøs. Et trick kan være, at du skruer alt ned til 80 procent af, 
hvad du umiddelbart ville gøre. Et andet trick kan være, at du 
finder nogle andre jobsøgere at konkurrere med om nogle 
realistiske mål.

Er du meget socialt anlagt, skal du passe på med at få rollen  
som hjælper for alle andre, ”nu hvor du har tid”. Sørg for at indgå 
aftaler med dig selv, og hold dem.

Er du forandringsforelsket og går død i rutiner, skal du fokusere 
på at lægge de sjove eller skæve indslag ind med jævne  
mellemrum. 

Vanens magt
Sov så længe, det passer dig, bliv hooked på en tv-serie eller et 
computerspil, tus rundt i hængerøv og gør halvhjertet rent, 
undgå dit netværk, tjek Jobindex og bekræft dig selv i, at der 
ikke er nogen jobs at søge, og hold fast i de fiaskohistorier, du 
hører om andre ledige.

Kunne du mærke gnisten slukke?

Det er vigtigt, at du skaber nogle gode vaner og aftaler med dig 
selv fra første ledighedsdag. Her mener vi både vaner, der har til 
formål at gøre dig glad, og vaner der har til formål at drive 
jobsøgningsprocessen fremad. Når noget er en vane, betyder det, 
at du ikke behøver at bruge så meget krudt på at overveje for og 
imod. Børster du tænder? Tandbørstning er en dybt inkorporeret 
vane. Du diskuterer ikke med dig selv om, hvorvidt du skal 
børste tænder i dag – ikke engang, hvis du er syg eller meget 
træt. Du gør det bare, fordi du ved, at det er bedst for dig, og 
konsekvensen ved ikke at børste tænder er smertefuld og dyr. 
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Du får lige et par eksempler på gode vaner:

gode vaner i din hverdag
•	 	Begynd	arbejdsdagen	kl.	8.	Inden	da	har	du	sunget	i	badet,	

og/eller fortalt dig selv, at du får en god dag. 

•	 	Spis	en	sund	morgenmad	de	fleste	dage,	læs	avisen,	og	tjek	
nyheder med nysgerrighedsbriller. Læs om nysgerrigheds-
briller i kapitlet Uopfordret jobsøgning. 

•	 	Notér	de	nyheder,	der	giver	dig	idéer	til	kontakter,	og	hæng	
dem op på køleskabet, så du bliver husket på de gode 
muligheder. 

•	 	Skriv,	ring,	netværk	–	altså	gør	alt	det,	der	lige	nu	er	din	
jobsøgningsstrategi. 

•	 Kom	ud	og	få	luft	(hjernen	genstarter,	når	du	flytter	dig).	

•	 	Få	motion	–	gerne	lidt	hver	dag.	Prioritér	at	gøre	noget	sjovt.	
Læs om honningkrukker i kapitlet Motivation.

gode vaner for din arbejdstid
Træf en beslutning om din arbejdstid. Se dig selv som én, der 
arbejder med jobsøgning – for det er et arbejde! Vi foreslår, at dit 
udgangspunkt er en 37-timers-uge, hvor du arbejder med din 
jobsøgning i 30 timer, og bruger de sidste syv på dét, du har lyst 
til. Hvis du tænder på italiensk arkitektur, så nørd med det. Hvis 
du slapper af med at lege med dine børn, så gør det. Hvis du 
elsker tegneserier, så hyg dig med dem. Og hvis du er meget 
social, så dyrk dine venner og familie. 

De syv timer er altså små oaser, du lægger ind i din dag, for at du 
kan holde gejsten oppe. Vi foreslår ikke lyst-timerne for sjov 
– den benhårde pointe er, at jo bedre du har det, jo bedre energi, 
jo bedre arbejder du, og jo bedre sælger du dig selv. Alt det øger 
din chance for at få job.

Det er ikke svært at bruge 30 effektive timer på jobsøgning:

Se eksempel på en ugeplan på næste side.



Side 106

del 3 / KapItel 9 - mål & handlIng

tip: Når du leder efter opslåede job, så gør det i et fastsat 
tidsrum, for eksempel en time hver morgen. Ellers kan du nemt 
risikere, at du sidder og nusser med det den halve dag, og det er 
ikke effektivt. Prioritér tiden efter handlinger, hvor der er mest 
sandsynlighed for effekt – det vil sige netværk og uopfordret 
ansøgning.

uge 4
mandag
tema:  
annoncejobs

tirsdag 
tema:  
uopfordret

onsdag
tema: 
netværk

torsdag
tema:  
blandet

Fredag
tema:  
slut ugen godt

8.30-
9.30

Læse  
jobannoncer.

Udvælg relevante til 
søgning.

Researche efter 
mulige steder at 
søge uopfordret.

Arbejde med 
LinkedIn: 
- Studer updates
-  Send anmod-

ninger
-  Mulige 

netværks-
møder.

Læse jobannonc-
er og opdater top 
20- listen over  
”uopfordrede  
virksomheder”.

Tjek LinkedIn.

Tal med netværket 
på telefon og mail.

9.30-
11.30

Researche og 
forberede spørgsmål 
til de relevante 
opslåede jobs.

Ringe!

Forberede 
spørgsmål til 
de udvalgte 
virksomheder.

Ringe til 5 uop-
fordrede fra top 
20-listen.

Book 
netværksmøder

Banke Svenne i 
badminton.

Revidere cv ud 
fra nye input.

Skriv uopfordret 
ansøgning fra top 
20-listen.

Afsend en uopfor-
dret ansøgning og 
ansøgning på an-
noncejob og book 
et netværksmøde.

11.30-
12.00

Ringe!

Tjekke LinkedIn  
og Facebook.

Forberede 
uopfordret 
ansøgning ud fra 
tlf-samtalerne.

Tjek LinkedIn.

Kigge forbi en 
udvalgt virksom-
hed på vej hjem.

Kort løbetur og 
forberede lækker 
frokost.

Du lykkedes (9.30-
11.30) og fejrer 
det med en slapper 
i sofaen.

12.30- 
14.00

Skrive  
ansøgninger til  
annoncejobs.

Skrive uopfor-
drede ansøgnin-
ger og send.

Netværksmøde 
med kaffe.

Skrive ansøgning 
til annoncejob – 
husk feedback 
inden.

Tjekke dine uge-
resultater og sæt 
nye mål.

14.00-
15.00

Skrive ansøgninger 
til annoncejobs.

Tjek LinkedIn.

Cykle ned på 
biblioteket og 
tjekke aviserne 
for vækstvirk-
somheder.

Opdater top  
20- listen.

Netværksmøde  
2 med kaffe

Cykle ned på 
biblioteket og 
tjekke aviserne 
for vækstvirksom-
heder.

Mødes med din 
allierede og 
drøfte resultater, 
indsats og dine nye 
ugemål.

Klar til velfortjent 
weekend!!
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de gode råd – skåret Ind tIl benet:

•	 Sæt et realistisk mål, som du har lyst til at nå.

•	  Sæt konkrete indsatsmål for din jobsøgning og 
dine handlinger.

•	  Alliér dig med en person, der følger med og 
følger op.

•	  En konkret handlestrategi og dagsorden for ugen 
giver den bedste effekt.

•	 Skab gode vaner.

•	 Invester den nødvendige tid.


