
Jobbet, 
hvad nu?



Forandringer i 
joblivet
Når du læser dette, står du muligvis over for en afgørende forandring i dit 
liv. Du har ikke selv valgt den, og du tænker måske på, hvordan du 
overhovedet skal komme videre.

Ved at læse denne folder, vil du få et indblik i dine egne og andres 
reaktioner. Målet er en bedre forståelse for din situation. 

Du vil også få nogle gode råd til at komme igennem den næste tid og et 
indblik i de muligheder, der senere vil dukke op.

Jobbet, 
hvad nu?
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Naturlige reaktioner
I dag findes der ikke noget, der hedder en livstidsstilling. Måske havde 
du regnet med, at du kunne blive i jobbet i mange år. Måske resten af dit 
aktive arbejdsliv? Det kan også være, at du i forvejen havde tænkt, at du 
skulle søge nye udfordringer eller foretage et karriereskift.

Uanset hvordan du havde planlagt det, kan det være vanskeligt og ubeha-
geligt, når der er truffet en beslutning om din jobsituation, som du ikke selv 
har valgt. Det kan være svært at håndtere den store forandring, der reelt er 
tale om.

Det kan også blive udfordrende, når du skal til at sætte specifikke ord på 
dine kompetencer, og når du skal præsentere dig selv ved jobsamtaler. Du 
skal til at tænke anderledes i forhold til dine stærke og svage sider. Men det 
kan du få hjælp til.

Alle reagerer på store forandringer, og det er helt almindeligt at reagere 
følelsesmæssigt. Det er faktisk et sundhedstegn!

Dine første tanker kan være:

 –  Sker det her i virkeligheden, eller er det en drøm?

 – Det er ikke fair, at det er mig, det her sker for!

 – Jeg må hurtigt i gang og have fat i et job igen!

 – Hvordan skal jeg få det sagt derhjemme?

 – Hvordan skal økonomien hænge sammen?

 – Mon jeg nogensinde kommer i gang igen?

 – Hvad vil andre mennesker tænke om mig nu?

 –  Hvordan skal jeg nogensinde komme videre med mit liv?

 – Det er en lettelse, at det endelig sker!
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Transitionen
Følelsesmæssigt kan du opleve opsigelsen som en form for krise. 

Det er meget svært på forhånd at sige, hvordan det præcist vil føles, og 
hvordan du vil reagere. 

For selvom der er mange fællestræk i et forandringsforløb, er det forskelligt 
fra menneske til menneske, hvordan styrken, intensiteten, varigheden og 
dybden opleves. 

Den mentale proces, som en jobmæssig forandring sætter i gang hos den 
enkelte, kalder vi for en transition.

En transitionsproces gennemløber tre zoner, der afløser hinanden i en 
glidende og vekslende overgang.

1. Ophør 

2. Omstilling 

3. Opstart
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Ophør
Første zone kalder vi ophør, fordi en forandring medfører, at noget velkendt 
hører op. Her tager du afsked med det, du plejede at gøre, plejede at 
tænke og de samarbejdsrelationer og opgaver, du var vant til.

Samtidig forholder du dig til en kommende dagligdag, som du nok allerede 
nu har en mere eller mindre klar forestilling om. 

Afhængigt af din samlede tolkning af situationen, fyldes du umiddelbart 
med en oplevelse af enten tab eller vinding i denne zone. Den første tid, 
du skal igennem, vil derfor være som en tur i rutschebanen med op- og 
nedture. 

Du kan skiftevis føle dig fortrøstningsfuld og håbefuld, og pludselig kan du 
være helt nede i kulkælderen. Mange mennesker fortæller bagefter, at de 
ikke kunne kende sig selv i den periode – deres reaktioner var helt fremme-
de for dem.

“Jeg kan ind imellem ikke kende mig selv. Jeg snerrer af 
børnene, og når min kone siger noget, er jeg lige ved at 
græde. Andre gange føler jeg mig næsten overstadig – især 
når jeg lige har set et job, jeg kan søge, så jeg kan drømme 
om, hvordan det vil være at komme videre med livet.”

“Jeg græder over ingenting. Selv når jeg ser nyhederne i TV, 
kan jeg sidde og græde over noget, der virker helt latterligt.”

“Det er ligesom om, jeg helt har mistet kontrollen over mine 
følelser. Jeg føler det som om, der bliver tændt og slukket for 
en knap af fortvivlelse, irritation, rastløshed og ind imellem 
sløvhed - og jeg kan slet ikke styre det selv.”

“Jeg har svært ved at acceptere min svaghed lige nu. Forleden 
fik en kollega nyt job, og jeg kunne ikke engang glæde mig 
på hans vegne”
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Omstilling
Den anden zone hedder omstilling, fordi det er her, du bruger tid på at 
omstille dig til den nye situation. Her afvikler du det gamle, bryder med 
vaner eller fasttømrede perspektiver, så der kan blive plads til nyt. 

Du gennemgår en afklaringsproces og overvejer, hvilke krav og muligheder 
forandringen rummer. På den baggrund vælger du, hvordan du vil gå ind i 
det nye. Du vælger hvilke evner, hvilke relationer og hvilken viden, du nu vil 
gå efter at anvende.

Nu er du parat til at tænke over, at der også er en fremtid med muligheder. 
Du har oplevet op- og nedturene, og nu skal du til at forholde dig realistisk 
til hverdagen.

Du har givetvis fundet en eller anden form for mening med det, der er sket, 
og du har fået sat tingene i perspektiv. Der hvor du er nu, er du igen åben 
for at modtage praktiske råd, kan tænke analytisk og handle målrettet. Du 
føler dig rustet til at tænke fremad.

Det er først nu, du orker at tage imod hjælp. Det er nu, du kan overveje, 
hvad der skal ske fremover. Hvordan du vil gribe det an, og hvordan du vil 
forholde dig til andres råd, vejledning og idéer.

Det er ikke alle, der oplever en klar omstilling fra følelsen af tab til accept af 
situationen, men du vil på et tidspunkt opleve, at nu er det lettere at tænke 
fremad. Du vil kunne tænke på muligheder i stedet for barrierer.

“Jeg vågnede en morgen, hvor jeg for første gang siden 
opsigelsen havde sovet hele natten, og det utrolige var, at jeg 
følte mig rolig og glad. 

Samme dag skulle jeg til frisør, og det var en dejlig oplevelse, 
at kunne fortælle om min situation, uden at det hele krympede 
sig sammen inden i mig. 

Jeg tænkte, at denne her dag skal jeg huske, for den er et 
vendepunkt i mit liv. Det er første gang, jeg ser, at denne 
situation kan vendes til noget positivt”.
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Opstart 
Den tredje zone hedder opstart, fordi det er her, du rent praktisk går i gang 
med at arbejde aktivt med den nye situation. 

Det er nu, du eksempelvis går helhjertet ind i jagten på et nyt job, og det er 
her, du tager initiativet til de handlinger, du vurderer er nødvendige for at 
løse opgaven. 

Du er nu klar over forandringens implikationer, positive som negative, og 
du er afklaret med, hvordan du vil forholde dig til dem. 

Du er parat til for alvor at overveje, hvordan en ny hverdag kan komme til 
at se ud for dig og er nået til det punkt, hvor du tænker over idéer til hvor, 
med hvad og med hvem, du gerne vil arbejde. 

Det er nu, du har overblik og overskud til at kontakte folk i dit netværk og 
udnytte de muligheder, der viser sig.

Det er også nu, du har energi til at arbejde målrettet med at få beskrevet 
dine faglige og personlige kompetencer, hvilket giver dig overblik over de 
muligheder, der ligger lige for. Når du arbejder med dine stærke sider, 
dine værdier og dine muligheder, vil du opleve, at selvtilliden bliver større.

Hvad var du glad for i dit job, hvad brød du dig ikke om, og hvad er 
vigtigt for dig i dit fremtidige arbejdsliv?

Du kan få nogle gode indsigter i, hvad du endnu ikke har nået, hvad du 
gerne vil have mere af, og hvad du gerne vil være foruden. 

Der er mennesker, som på dette tidspunkt i deres liv finder ud af, at de har 
lyst til at lave noget helt andet – måske videreuddanne sig eller forsøge sig 
i en ny branche.
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Hvordan kommer du 
videre?
Du kan selv påvirke, hvordan du kommer igennem din forandringsproces 
og din transition.

Det er vigtigt, at du har viljen til at komme videre, for ingen andre kan 
gennemleve processen for dig.

Når du er i processen, glemmer du let dig selv. Det er helt almindeligt, at 
du bevidst undlader motion og ikke plejer dig selv, fordi du er nedtrykt. 

Men det er en rigtig dårlig idé at reagere sådan!

 –  For at undgå for voldsomme stress-belastninger, er du nødt til at bruge 
din krop og din energi ved f.eks. at løbe, gå lange ture, cykle eller 
dyrke andre former for motion.

 –  Du har brug for ekstra søvn i denne periode. Motion hjælper også på 
søvnløshed.

 –  Du har behov for at spise sundt og regelmæssigt, så du kommer igen-
nem processen uden at blive syg.

 –  Fortæl din familie og dine venner, hvordan du har det. Selvom din 
situation er svær, og du bekymrer dig om, hvordan det skal gå, så gør 
åbenhed det lettere for dig at tænke positivt.

 –  Gør noget godt for dig selv, og husk at værdsætte dig selv og din 
indsats.

 –  Enhver vanskelighed rummer også muligheder, og det er mulighederne, 
du skal arbejde videre med!
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AS3 Transition
AS3 er en nordisk rådgivningsvirksomhed, 

der løser opgaver indenfor Job Transition Management

Vi har selskaber i Danmark, Norge, Sverige og Finland

Ønsker du yderligere oplysninger, er du naturligvis
altid velkommen til at kontakte AS3.

Enhver henvendelse behandles fortroligt.

E-mail: info@as3transition.dk

www.as3.dk
www.as3.no
www.as3.se
www.as3.fi
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