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Mål med den næste store times tid

• Øget bevidsthed om og accept af at I er på hårdt arbejde i 
øjeblikket

• Introduktion til nogle ‘redskaber’, der kan medvirke til beskytte 
og styrke jeres trivsel i en krævende og belastende periode af 
jeres liv



Kernefaktorer i menneskers trivsel

• Indflydelse

• Mening

• Forudsigelighed

• Støtte

• Belønning

• Krav

Kilde: http://trivsel.arbejdsmiljoviden.dk



Ledighedens (hårde) præmisser

• Manglende konkret billede af fremtiden

• Ukendt tidshorisont – 2 uger?, 2 måneder? eller 1 år?

• Mangel på kolleger og fagligt fællesskab

• Mangel på rammer, struktur og forudsigelighed i hverdagen

• Ulige relationer – det er de andre der bestemmer

• Krav om at udstille og sælge sig selv

• Genstand for andres blikke, vurderinger og beslutninger 

• Afslag og afvisninger

• Kontrol og pres

• Presset økonomi

• God råd i alle mulige retninger - rådvildhed

• Uretfærdighed – ingen logik 

• ”Der er jo mangel på arbejdskraft!?” – ”Hvad er der galt med dig?”

• Kontroltab



Hvor bliver vi ramt?

• Energiniveau

• Humør

• Selvtillid

• Fokuseringsevne

• Beslutnings- og handlekraft

• Prioriteringsevne

• Effektivitet

• Synlige resultater 

• Reel fri tid

Me

To do



Hvorfor bliver vi så ramt

• Strukturerne er bygget til at vi skal blive ramt

• Vi rammes (i forskellig grad) på vores helt grundlæggende behov for 
indflydelse, autonomi, tilhørsforhold, mening, retfærdighed, 
brugbarhed, forudsigelighed..o.m.a.

• Vi lever i et land med meget høj arbejdsmarkedsdeltagelse. Arbejde er 
normen.

”Hvad skal du være, når du bliver stor?”

” Nå, hvad laver du så?”



Klassiske kompensationer/ faldgruber 

• Knokler på som en gal - og holder aldrig fri 

• Hvis fri – så med dårlig samvittighed

• Udsætter alting – tiden smuldrer – aftaler og planer bliver ikke

• Hypersocial - sammen med mennesker hele tiden

• Isolerer dig – trækker dig – orker ikke spørgsmål og uinviterede gode råd

• Er de andres lille hjælper – tiden går med det. Fx ‘husmorfælden’

• Små ting fylder urimelig meget, både i hovedet og tidsmæssigt – En 

lægetid, en tur på biblioteket eller et møde i a-kassen kan blive et dagsprojekt

• Hverdage uden struktur, som smuldrer - hovedet nede i en skærm uden at

vide, hvad du leder efter.

• OSV - OSV - vi kender det alle sammen. Eksempler?



Når/hvis det bare bliver for meget

• Så reagerer vi både mentalt og fysisk i forskellig grad over en bred 

skala fra almindelig affekt og frustration til svære stresstilstande

• ”Du kan sagtens få stress uden at have travlt, og du kan sagtens 

have travlt uden at få stress”

• Beslut dig for at arbejde fokuseret på at undgå det!



Den negative selvforstærkende proces

Situationen: Ledig, afslag 
mgl. På kontrol, ukendt 

tidshorisont

Tanker: Mister 
markedsværd, bliver 

overhalet af nye årgange, 
for gammel, for ung, for 

lang ledighed osv.

Følelser: Ked, panik, vrede 
skam, håbløshed, afmagt

Krop: Træthed, hovedpine 
smerter, uro, 

søvnproblemerer osv.

Adfærd: Trækker sig, 
knokler hårdere og 

hårdere på. Overspring, 
skaber konflikter



Forvrænget tænkning og forvrænget adfærd

• Offer – Du kan ikke lide mig, du er efter mig, stakkels mig, så 
derfor…….

• Kritiker – Jeg kan ikke lide dig, du fatter ikke noget, du er et 
fjols, så derfor……..

• Selvbebrejder – jeg duer ikke – jeg er et dårligt menneske , det 
nytter ikke, så derfor…

• Benægter – ikke værd at beskæftige sig med - den bagatel, det 
kan jeg virkelig ikke tage mig af, så derfor…

• Kræver og hævder– fortæl mig at jeg er kompetent ellers skal 
jeg nok fortælle dig, at jeg er det

• Hjælper - så så – nu skal jeg, så jeg kan komme til at lide mig selv



Sæt en kæp i hjulet

• Metoder til at håndtere, fokusere og prioritere:

• Distance – lys på – se situationen ude fra

• AI – Hvad virker for mig?

• Indflydelse og interesse

• Påvirkning, reaktion og konsekvens –reagér (så vidt muligt 
bevidst)

• Prioriterede lister - sortér

• Metarefleksion: Se situationen udefra. Hvad kan gøres? Vær 
fleksibel, opdag og kontrollér uhensigtsmæssig forsvarsadfærd, 
søg hjælp, drop det, parkér det..



Klare, konkrete, rimelige og realistiske succeskriterier

• Jobsøgning -> 

• Research ->

• Jobsøgningsworkshop ->

• Møde med Jobcenter ->

• Træne ->

• Ryde op  ->



Greb, der hjælper dig til at ha’ det godt eller 
få det bedre

• Første skridt er distance – Lys på! – så kan man handle

• Sortér dine omstændigheder - Det første først

• Single-tasking vs. multi-tasking – Én ting ad gangen

• Sæt konkrete og realistiske mål – Hold fokus 

• Struktur - Klare grænser mellem arbejdstid og restitution –
arbejdet med jobsøgning er grænseløst. – Lav dig start- og 
slutritualer.

• Fokus på det du kan gøre noget ved – slip (så vidt muligt) det 
andet

• Tag stilling til dine sociale relationer – Passer du dem? -
Hvordan bruger I hinanden? Energi eller dræn?



Flere greb, der hjælper dig til at ha’ det godt 
eller få det bedre

• Bed om støtte – Husk: Andre mennesker er ikke tankelæsere

• Sig tydeligt til og fra – uden bortforklaringer og dårlig 
samvittighed – og hold fast

• Få styr på din ‘fortælling’ – både den til dig selv og den til  de 
forskellige ‘andre’

• Gør ting du har lyst til – ha’ det sjovt – gode grin hjælper

• Mental fitness – mindfulness eller lign.

• Husk din krop – motion er ekstremt vigtig, hvis/når du er belastet

• …..men ingen quick-fix!



Tal med hinanden, men bliv på egen  
banehalvdel

• Hvad svarer du, når du bliver spurgt hvad du laver?

• Hvad, af det vi har talt om, fylder mest hos dig?

• Hvad tror du, at du umiddelbart vil tage fat på som det 
vigtigste? – Og hvordan?

• Hvad er dine klassiske faldgrupper? – Hvordan kan du bedre 
undgå dem?

• Eller tal om det, der giver mening for jer i denne sammenhæng



Tak for i dag

- Og pas godt på jer selv -


