DU SKAL IKKE VÆRE DIG SELV
© Forfatteren og MENTAL PRESS, 2019
Forfatter: Lars Lundmann
Forlag: MENTAL PRESS, København
Layout og omslag: Anna Simone Goul Møller
Forsidebillede: Lisbeth Hjort
Tegning: Franck Wagnersen
Trykkeri: Toptryk Grafisk ApS
1. udgave, 2019
ISBN: 978-87-971339-0-3

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner eller
virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun
inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. Enhver anden udnyttelse,
uden forlagets skriftlige samtykke, er forbudt ifølge gældende lov om
ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser.

MENTAL PRESS – Bredgade 36C, 3. sal – 1260 København K

INDHOLD
FORORD

1

Tak

3

INTRO

6

Hvad er meningen med denne bog?

7

FAKTABOKS: Traditionel rekruttering

9

Forstå de grundlæggende fejlantagelser,
så du kan komme videre

11

Bogens opbygning

13

Hvis arbejdsmarkedet er radikalt, kan du
også være det

14

KAPITEL 1: Hvem er du?

16

Hvem er jeg?

17

Personvurderinger – det som det hele
handler om
REFLEKSIONSBOKS: Scientific Management

Forskellige personlighedsteorier – Big Five og
andre teorier
Personligheden findes ikke – kun vurderinger af
den

21
22
24
26

Hvad er et ærligt svar? Forskellige
udgangspunkter for din selvfortælling

28

REFLEKSIONSBOKS: Same Same, but Different

33

Det handler om arbejdsgiverens ønsker – ikke om
dig

34

Til jobsamtalen bliver alle gjort stabile

36

Når jobinterviewere skal konkludere, bliver man
fikseret

38

Mennesker tilpasser sig, og derfor ender
rekrutteringen ikke i kaos

41

Du kan ikke forudsige særlig meget
Mennesker forandrer sig

42
44

KAPITEL 2: Måske har du brug for
at være arbejdsløs?

48

Nye arbejdsidealer gør ikke arbejdet
bedre

49

Forskellige årsager til mistrivsel i et job
Dårlige jobs skaber dårlige personer
Har du også dårligt selvværd?

50

FAKTABOKS: Bias når vi vurderer

56

ØVELSESBOKS: Dine følelser ligger ikke fast i dit hoved

58

Samfundet fortæller dig, at arbejdsløshed
er negativt

61

REFLEKSIONSBOKS: Oplevelser som arbejdsløs

Arbejdsløshed er meget bedre, hvis det er
normalt

53
55

64
65

REFLEKSIONSBOKS: Et relativt selvværd kan gøre det
værre – og bedre!

Arbejde og identitet er tæt sammenknyttet
Skam og arbejdsløshed
Angsten for arbejdsløshed
ØVELSESBOKS: Eksternalisering og distancering fra dine
følelser

66
67
68
71
72

Har jeg råd til at være arbejdsløs?

75

Har du frihed i dit arbejde?

77

Fordomme om arbejdsløse

79

Arbejdsfri – Når arbejdsløshed er godt

80

KAPITEL 3: Din fortid bestemmer
ikke hvem du er

82

Dit CV og ansøgning hverken kan eller
skal sige noget om dig

83

Dit CV begrænser dine valgmuligheder
1. argument: Nye omstændigheder
2. argument: Virksomheder forandrer sig
3. argument: Mennesker forandrer sig

84
85
85
86

Kan jeg også blive en god topchef?

87

REFLEKSIONSBOKS: Kan alle så blive gode
hjertekirurger?

Der findes ikke et standard-CV
Typiske faldgruber i dit CV og hvad du kan gøre
ved dem
Skab troværdighed – frem med referencerne

89
90
91
95

TIPSBOKS: Spræng rammen - alternativer til et typisk CV

Hverken dit CV, din ansøgning eller
jobsamtalen skal handle om dig
De fleste kan tilpasse sig til det meste

Idealet om den røde tråd
REFLEKSIONSBOKS: Underviser du også børn i ideen om
den rette hylde?

Den røde tråd er begrænsende
Tvivlens gevinst
Hvordan kan du udnytte idealet om den røde tråd i
forbindelse med din jobsøgning?

Angsten for at vælge forkert
REFLEKSIONSBOKS: Vil du det, som du tror, du vil?

Du skal finde ud af, hvad du vil – men du vil mange
ting
ØVELSESBOKS: Hvad interesserer dig?

KAPITEL 4: Bedømmelsen handler
ikke om dig
Bias – sådan drager du nytte af
jobinterviewerens manglende evne til at
vurdere dig

96
98
99
100
101
102
103
104
105
107
108
110

114

Bias 1: Overgeneralisering
Bias 2: Similarity-effekten og self-serving-bias
Bias 3: Confirmation bias
Bias 4: Vær en af de første til jobsamtalen

115
116
117
120
121

Hvordan du udnytter bias til din egen
fordel

122

TIPSBOKS: Grundregler ved de fleste jobsamtaler

Hvad skal du (ikke) sige under
jobsamtalen?

124

Typiske spørgsmål til en jobsamtale

129
129

REFLEKSIONSBOKS: Når negative selvfortællinger bliver
positive

134

Jobsamtalen er også et sted, hvor du kan skabe en
social forpligtelse

135

ØVELSESBOKS: Vær autentisk uden at ”være dig selv” –
øvelse gør mester

Find nogle gode holdninger

136
138

TIPSBOKS: De samme selvbilleder kan formidles mere
eller mindre positivt

140

KAPITEL 5: Personlighedstests
FAKTABOKS: Hvad er en personlighedstest?

Din personlighed kan ikke udledes af en
personlighedstest
1. kritikpunkt: Selv gennemtestede spørgsmål bliver
forstået forskelligt
2. kritikpunkt: Sammenhængen mangler
3. kritikpunkt: Ensidigt fokus på fortiden og
kandidatens evne til at analysere sig selv
4. kritikpunkt: Manglende selvindsigt og særlige
incitamenter
5. kritikpunkt: De andres opfattelse er vigtigere end
kandidatens selvopfattelse

144
145
147
149
150
151
152
153

REFLEKSIONSBOKS: Hvorfor bruger så mange virksomheder så mange tests, når de alligevel ikke virker?

154

”Men vi validerer jo testen sammen med
kandidaten!”

156

TIPSBOKS: Sådan vender du personlighedstestens
svagheder til din egen fordel

160

KAPITEL 6: Få flere muligheder –
en række tips og gode råd

166

Se din jobsøgning som eksperiment

167

Mindsk frustrationen ved afslag, og øg
sandsynligheden for at komme i betragtning

Ring til virksomheden, inden du søger

169

ØVELSESBOKS: Samtaleforberedelse som rollespil

170
171

Det kan du spørge om, når du ringer til
virksomheden

172

Uopfordrede ansøgninger
Ring uopfordret – og følg op
Skriv uopfordret

175
176
177

Har du brug for hjælp?

181

Netværk

184

Det er højst usikkert, om arbejdsgiveren ansætter
den bedst egnede ved at bruge sit netværk
TIPSBOKS: 10 tips til at blive bedre til at netværke

187
187

AFRUNDING

192

LITTERATUR

197

FORORD

FORORD
Har du haft perioder, hvor dit arbejde gjorde dig dårligt tilpas?
Det har jeg. Har du været arbejdsløs? Det har jeg. Har du været til jobsamtale, mens du havde et andet job? Det har jeg.
Har du sendt masser af ansøgninger af sted uden at blive kaldt
til jobsamtale? Det har jeg. Har du været nervøs forud for en
jobsamtale? Det har jeg. Har du været til en jobsamtale, hvor
du ikke fik jobbet? Det har jeg. Har du fået helt styr på rekruttering, og hvad du skal gøre for at komme sikkert og godt
igennem? Det har jeg!

Arbejde, jobs, rekruttering, organisationsudvikling, karriere og
coaching fylder rigtig meget i mit liv. Jeg har skrevet en ph.d.afhandling om rekruttering, udarbejder psykologiske undersøgelser af arbejdsmarkedet, udfører rekruttering, hjælper virksomheder med at skabe bedre fastholdelse og rekruttering, arbejder med outplacement, giver karrieresparring og meget
andet. Formålet med, at jeg skriver denne bog – med de perspektiver, som jeg nu engang har – er at gøre livet bedre for
andre. Det kan lyde flot, men det er faktisk årsagen. Jeg har set
og oplevet utrolig mange mennesker, som har siddet fast i deres karriere, og andre, som har følt sig fastlåst og glemt i deres
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arbejdsløshedssituation. Jeg har også oplevet mange mennesker, som følte, at de var kommet ud på et sidespor i deres karriere, og som var bange for aldrig nogensinde at komme tilbage
til det, som de egentlig gerne ville. Denne bog er til dem. Den
er også til dem, som går og håber på, at der kommer et nyt job
til dem – et job der gør deres liv bedre – men som af forskellige
grunde ikke tør tage chancen og forsøge at skifte job. Og så er
den til dem, som gør, hvad de kan, for at få et nyt job, men som
ikke rigtig lykkes med det. Endelig er den til alle dem, som mener, at der er noget fundamentalt galt med de måder, vi anskuer
menneskers personligheder på, og med de indgange, der er til
arbejdsmarkedet. Mit håb er derfor også, at bogen kan bidrage
til en debat om, hvad det vil sige at være menneske i dagens
samfund. Den er til alle jer.
Bogen er skrevet til dig, det er din bog, og det er dig, der
skal have noget ud af den. Selv om bogen er tænkt som en
sammenhæng, er den skrevet, så du også kan bruge den som
opslagsværk, alt afhængigt af dine interesser, behov og situation. Men… Den er ikke skrevet til dig, som ikke vil prøve noget
nyt, eller som ikke vil begynde at tænke anderledes. Hvis du har
det sådan, kan du lige så godt smække bogen i med det
samme. Den er ikke til dig.
Bogen indeholder refleksioner, pointer, råd, værktøjer og
øvelser til, hvordan du kan blive mere rolig i dine egne karriereovervejelser. Og bogen kan forhåbentlig også bidrage til, at
du får et bedre arbejdsliv. Mit håb er også, at du, efter at have
læst bogen, tør sige dit job op, hvis du ikke trives i det. Når du
er afklaret med, hvad du vil og skal, og når du ved, hvordan du
faktisk får dit næste job, så bliver det nemlig let. Hvis du ikke
ved det, er du sikkert tilbøjelig til at blive hængende i dit nuværende job, også selv om du ikke trives i det. Det håber jeg, at
jeg kan inspirere til at lave om på.
2
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TAK
Der er mange personer, jeg gerne vil takke for gode, spændende og konstruktive dialoger. Det er gode venner, kunder,
ledere, rekruttører, arbejdsgivere, ledige, jobsøgende og andre,
som har fortalt mig om deres arbejdsliv, rekrutteringer og deres
arbejdspladser. Det er mennesker, som løbende giver inspiration til at gå nye veje. Tak til alle jer.
Specifikt i forbindelse med redigeringen af bogen vil jeg
gerne rette en særlig tak til dem, som hver især har læst manuskriptet igennem og givet forbedrende, opmuntrende og konstruktive forslag til, hvordan denne bog kunne blive endnu
bedre. Torben Sangild skal have en stor tak for at være redaktør
på projektet, gøre budskaberne klare, stille de gode og relevante spørgsmål de ømme steder og samtidig give plads til
sjove og yderst relevante forbedringer. Anders Colding-Jørgensen skal også have en kæmpe tak for at hjælpe med at sætte
budskaberne på spidsen, gøre dem indbydende og relevante
for de fleste og for at gøre kommunikationen skarp. Sidsel Fabech og Carsten Viggo Nielsen skal have en stor tak for de
mange forbedringsforslag, for at være med til at redigere manuskriptet, for at rejse spørgsmål de steder, hvor der kunne
være tvivl om pointerne og for at bidrage til større præcision i
manuskriptet. En særlig tak til Anne Kjærgaard, der ud over den
skarpe, konstruktive feedback også bragte mit fokus hen på
spørgsmålet om, hvor grænserne går for, hvad man kan blive
til. Jeg vil også gerne rette en stor tak til Marta Kirilova, der med
sin store viden om jobsamtaler har bidraget med konstruktive
forslag til opstramninger og perspektiveringer i bogen.
Der skal lyde en varm tak til Claus Ratcliffe Pedersen, som
har givet en skarp brugerorienteret feedback, og som samtidig
3
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har givet velvalgte ideer til filosofiens perspektiv i forhold til
ideen om stabilitet og forandring. Også en stor tak til Jens Trandum, som i særlig grad har bidraget til at løfte metakommunikationen i bogen, således at det, som for mig er indlysende,
også kan blive det for andre. Ligeledes skylder jeg en stor tak til
Steen Jensen, Lars Munck og Bo Corzi, der ud over at hjælpe
med at vende blikket mod de lediges perspektiver har bidraget
med at betone de gode eksempler, præcisere nogle af de væsentlige pointer og generelt har givet en særdeles veloplagt og
yderst brugbar og konstruktiv feedback på bogen. Pia Risør
Bjerre skal også have en stor tak for at gå minutiøst til værks i
gennemgangen af de mange detaljer i bogen og for de mange
præciseringer, som har gjort perspektiverne endnu klarere, end
de ellers ville have været.
Også en kæmpe tak til Anna Simone Goul Møller for et sjovt
og konstruktivt samarbejde omkring design, format og grafik til
bogen. Det har virkelig løftet bogen og gjort de mange budskaber klare som stjerner.
Jeg vil også sende en stor tak til de af mine Facebook-venner, der hurtigt sprang til med inspirerende forslag og diskussioner om, hvad man egentlig skulle kalde sådan en bog. Tusind
tak til alle jer.
Endelig vil jeg give den allerstørste tak til min kone, Julie.
Der er så mange ting, som jeg kan takke dig for i forbindelse
med tilblivelsen af bogen. Det er alt fra at tage dig af vores børn
op til deadlines, være kreativt medtænkende omkring centrale
dele af bogens pointer og titelforslag, gennemlæse manuskriptet, udføre korrektur, og skabe stringens i sprog såvel som indhold. Uden dig var det ikke blevet til noget. Tak.
Selv om jeg er virkelig glad for den megen hjælp, som jeg har
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modtaget, er det klart, at alt hvad der står i denne endelige udgave, er mit ansvar. Hvis du som læser mener, at der er fejl,
mangler eller noget, som er for kontroversielt, er det alene mig,
som har ansvaret for det.
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HVAD ER MENINGEN MED DENNE BOG?
I Danmark er der hvert år ca. 800.000 mennesker, som skifter
job 1. 800.000! Det er mange. Rigtig mange. Det svarer til, at
mere end en fjerdedel af alle lønmodtagere i Danmark skifter
job hvert år. Nogle af dem, som får job, går fra arbejdsløshed til
arbejdsmarked, andre har afsluttet en uddannelse og skal ind
på arbejdsmarkedet. Men de fleste kommer fra ét job og skal
videre i det næste. Uanset hvad grunden måtte være – og uanset om man er studerende, arbejdsløs eller allerede i job – er
den væsentligste grund til jobskifte, at man selv, eller arbejdsgiveren, ikke er så tilfreds med den nuværende situation, som
man gerne ville være. Hvorfor skulle man ellers finde et (nyt)
job?
For nogle handler et jobskifte om, at man ikke oplever at
have fundet sin ”rette hylde”. Dem kan jeg sagtens forstå, for
den findes nemlig ikke! I hvert fald ikke som nogen permanent
plads i tilværelsen. Hvis du leder efter din ”rette hylde”, vil du
formentlig blive skuffet. Det positive budskab er imidlertid, at
der findes mange gode hylder at være på i kortere eller længere
tid.
________________________________________________________________
1

www.jobindsats.dk.
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For nogle er vejen til et nyt job relativt let og smertefri, for
andre er den noget sværere. De fleste skal imidlertid igennem
de samme procedurer, og dem, der får jobbet, er dem, som
håndterer procedurerne bedst. Det er som regel fuldstændig
ligegyldigt, om man er god til det nye job; det undersøges nemlig sjældent i de traditionelle rekrutteringsprocesser. Og det er
både godt og dårligt. Det dårlige budskab er, at du bliver vurderet ud fra nogle parametre, som ikke handler om, hvorvidt du
bliver god til jobbet. Det gode budskab er, at alle kan blive
bedre til at håndtere de processer, som gør, at du får jobbet.
Mit håb med denne bog er, at du efter at have læst den kun har
tilbage at spørge: ”Hvad vil jeg egentlig?” – frem for det mere
deprimerende og devaluerende: ”Hvor og hvordan kan jeg
komme i betragtning?”. Mit håb er også, at du gerne skulle
kunne blive mere tilfreds med dit arbejdsliv – uanset om du
starter, bliver eller flygter.
Mange af vores problemer – karrieremæssige og personlige
– handler grundlæggende set om vores menneskesyn, og om
vores antagelser og teorier om andre mennesker og om os selv.
Ofte er mange af vores antagelser og teorier ikke bare fejlagtige, men også direkte skadelige for os selv og vores omgivelser. Desværre. Jeg vil løbende forholde mig kritisk til mange af
de antagelser, der eksisterer i karrieresammenhænge og
komme med bud på, hvordan man kan vende dem til sin egen
fordel. Tilgangen tager afsæt i min psykologfaglighed, min
forskning inden for området og mit arbejde med problemstillingerne i praksis.
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FAKTABOKS: TRADITIONEL REKRUTTERING
Langt størstedelen af både private og offentlige virksomheder
såvel som rekrutteringsfirmaer bruger det, som jeg her i bogen
kalder ”traditionel rekruttering”. Den grundlæggende antagelse
i traditionelle rekrutteringer er, at man skal – og kan – finde den
rigtige medarbejder (alternativet er, at den rigtige medarbejder
er noget, man skaber). Det hænger sammen med en anden antagelse, nemlig at jobinterviewere kan foretage rigtige vurderinger af kandidaterne og dermed i en vis udstrækning kan forudsige deres arbejdspræstation. Den traditionelle måde at
arbejde med rekruttering på følger en forestilling om, at mennesker er stabile størrelser (for man kan ikke forudsige noget,
som ikke i en eller anden form går igen). Men det er forkert,
hvilket jeg løbende vil illustrere. Det gode for dig som jobsøger
er, at du kan vende disse fejlantagelser og problemstillinger til
din egen fordel, og jeg vil vise dig hvordan.
Selv om der selvfølgelig er variationer i opbygningen af et
traditionelt rekrutteringsforløb, følger det typisk denne struktur:
Behov. Der opstår et behov for ny arbejdskraft i virksomheden.
Afdækning af netværk. Virksomheden undersøger
selv, om der er nogen mulige kandidater i netværket.
Stillingsopslag eller rekrutteringsfirma. Hvis virksomheden selv står for rekrutteringsprocessen, er det
nu, der udarbejdes et stillingsopslag. Alternativt er det
ofte her i processen, at eksterne rekrutteringsfirmaer
tager over.
Første sortering. Efter typisk 2-3 uger fra offentliggørelse af jobopslag er der ansøgningsfrist. De indkomne
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ansøgninger vurderes af et ansættelsespanel, der typisk består af leder og – afhængigt af virksomheden,
dens størrelse og stillingstypen – et par medarbejderrepræsentanter, en tillidsrepræsentant, eventuelt en
medarbejder fra HR og eventuelt en ekstern rekruttør.
CV’et står ofte helt centralt i vurderingen. Hvis der er
ansøgere nok, indkaldes der typisk 4-6 kandidater til
første jobsamtalerunde.
Første jobsamtale. Til første jobsamtalerunde bliver
der stillet forskellige spørgsmål. Spørgsmålene varierer
selvfølgelig fra virksomhed til virksomhed, fra job til job
og fra kandidat til kandidat, men der er en række typiske spørgsmål, som gerne går igen (læs mere i kapitel
4). Hvis der kun er én samtalerunde, går man direkte
videre til den endelige udvælgelse.
Tests og anden jobsamtale. Hvis der anvendes personlighedstest (læs mere i kapitel 5), benyttes testen
typisk mellem første og anden samtalerunde. Testen
danner typisk udgangspunkt for anden jobsamtale. Alternativt består anden jobsamtalerunde af nogle opfølgende spørgsmål fra første samtalerunde. Ved anden
samtalerunde har virksomheden for det meste sorteret
omkring halvdelen af kandidaterne fra.
Udvælgelse. Efter anden (eller nogle gange tredje)
samtalerunde, udvælger virksomheden den kandidat,
som der kunne opnås størst enighed om i ansættelsespanelet.
Referencer og kontraktforhandling. Efter udvælgelsen indhentes der ofte referencer, og derefter går
kontraktforhandlingen i gang. Med underskriften på
kontrakten afsluttes de traditionelle rekrutteringsprocesser.
10
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Jeg bruger meget af min tid på at hjælpe organisationer
med at få styr på deres rekruttering sprænge den traditionelle
rekrutteringsramme og de menneskesyn, som ligger deri. Bogen handler imidlertid IKKE om, hvad virksomheder kan gøre
anderledes og bedre. Den handler om, hvordan du som jobsøger kan udnytte de mange uhensigtsmæssige praksisser. For
du skal selvfølgelig ikke lide under, at de ikke har styr på personvurderinger, tiltrækning, udvælgelse og hvad der ellers hører til rekruttering. Det svarer lidt til, at du gerne vil servere en
lækker middag for de gæster, som kommer på besøg. Hvis nu
dine gæster insisterer på, at de helst vil have overkogte kartofler, sådan helt smattede, så tænker jeg, at du nok vil udkoge
dem – selv om du ikke selv kan lide det. Det er det samme med
jobsøgning. Du skal servere dig selv, sådan som rekruttøren
mener du skal være, også selv om det virker meningsløst. Det
er spillet. Du følger sikkert også reglerne, når du spiller Ludo.
Det skal du gøre for at vinde. Når du så starter i jobbet, er der
nogle helt andre regler, der oftest er mere meningsfulde end
rekrutteringen. Men først skal altså du vinde spillet.

FORSTÅ DE GRUNDLÆGGENDE FEJLANTAGELSER, SÅ DU KAN KOMME VIDERE
Der findes allerede en del selvhjælpsbøger om, hvordan du kan
klare dig succesfuldt igennem et jobskifte. De fleste af de bøger,
som jeg har læst, fortæller, at der findes nogle bestemte regler,
som man skal følge for at klare sig bedre igennem en rekrutteringsproces. Det budskab er jeg meget enig i. I sådan et budskab ligger der en forestilling om, at rekrutteringen er en særlig
form for spil, måske ligefrem en leg, som du kan lære at blive
bedre til. Det er jeg også enig i.
11
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Til gengæld har jeg endnu ikke læst nogen bøger om jobskifte, der forholder sig til de grundlæggende antagelser, som
ligger bag rekrutteringer. Og det er for mig at se væsentligt,
hvis man vil danne sig et mere grundlæggende perspektiv på
sin karriere og de rekrutteringer, man indgår i, og dermed blive
i stand til at udvikle sine egne greb. Jeg er heller ikke stødt på
karrierebøger, som forholder sig kritisk til de idealer, som arbejdsmarkedet er spundet ind i. Her i bogen vil meget af kritikken være fra et personlighedspsykologisk perspektiv og løbende blive omsat til anvendelsesorienterede muligheder.
Personlighedspsykologien er vigtig, fordi den er grundlaget
for de fleste andre psykologiske fag. Det er blandt andet i personlighedspsykologien, at man finder de grundlæggende antagelser om mennesker; antagelser som er afgørende for, at vi
kan forstå, hvad andre gør, og hvad vi selv kan gøre ved os selv,
ved andre og ved vores situation. Personlighedspsykologien er
vigtig, når arkitekter tegner huse, når kærestepar dannes, når
kommunikationsfolk finder på ny markedsføring, når psykologen giver psykoterapi, og når vores retssale dømmer mennesker. Den er samtidig vigtig, når vi overvejer vores arbejdsliv, og
når vores jobansøgninger, CV og adfærd til jobsamtaler bliver
vurderet.
Jeg holder af og til karriereforedrag og møder indimellem
tilhørere, som mest er interesserede i at få at vide, hvad de skal
gøre. De vil have gode råd. På samme måde har mange af dem,
som jeg har talt med i forbindelse med tilblivelsen af bogen,
fremhævet et behov for handlingsanvisninger: ”Hvad skal jeg
konkret gøre for at øge min lykke på jobmarkedet?” Det er sådan set et helt legitimt og fornuftigt ønske, som jeg også til dels
vil opfylde. Når jeg siger ”til dels” er det, fordi der også må være
baggrundsteori, forklaringer eller en større mening med det
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konkrete eksempel, for ellers er det svært at tilpasse handlingsanvisningerne til sin egen situation.
Begynder man at forstå det at søge job på en helt ny måde,
bliver det typisk meget lettere at være nytænkende og kreativ.
Det skyldes ganske simpelt, at der derved ikke længere kun er
tale om regler, men om perspektiver, som du kan se hele din
situation igennem. Ved at forstå baggrunden for de præsenterede ideer og råd, vil du lettere selv kunne udvikle og tilpasse
dine egne greb til din specifikke situation. Rundt omkring i bogen er der forskellige øvelser og råd til, hvad du konkret kan
gøre for at komme nærmere en karriereafklaring og et eventuelt nyt job.

BOGENS OPBYGNING
I bogens første del (kapitel 1-2) vil jeg belyse nogle af de psykologiske perspektiver på arbejdsmarkedet, på jobs og på det
arbejdende menneske. Jeg kommer også ind på de teoretiske
antagelser om mennesket, som ligger indlejret i rekrutteringspraksisser. Særligt kapitel 1 er af lidt mere teoretisk karakter. I
kapitel 2 kommer jeg ind på paradokset i, at der lader til at være
mange flere, som er utilfredse med deres job, end der er mennesker, som skifter job. Jeg vil især beskrive, hvordan angsten
for arbejdsløshed er en væsentlig stopklods for et mere dynamisk arbejdsmarked.
I bogens anden del (kapitel 3-6) vil jeg præsentere nogle af
de vigtige antagelser og regler i det spil, det er at få et nyt job.
Jeg stiller skarpt på nogle af de personlighedspsykologiske forståelser – både ud fra en kritisk tilgang til de gængse rekrutteringsforståelser, og i forhold til hvordan du kan omsætte dem i
din egen jobsøgningsproces.
Selv om bogen indeholder mange forskellige pointer, ideer
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og tips, så forventer jeg på ingen måde, at du husker det hele.
Bogen er skrevet som ét værk, men er struktureret, således at
du vil kunne bruge den som et slags opslagsværk til nogle af de
specifikke udfordringer, som du selv måtte stå overfor. Derfor
indeholder bogen også mange selvstændige overskrifter, ligesom specifikke øvelser og tips er markeret.

Begreberne jobinterviewer, rekruttør og arbejdsgi-

ver bruges af og til i flæng. Rekruttør er en overkategori for
alle, som er aktivt involverede på arbejdsgiversiden af en rekrutteringsproces. Både jobinterviewer og arbejdsgiver dækker
over personer med ansvar for hele eller dele af en ansættelsesproces. I en ansættelsesproces kan jobinterviewer og arbejdsgiver sagtens være en og samme person, ligesom der kan være
tale om forskellige personer. Rekruttøren kan altså både være
jobinterviewer og arbejdsgiver, ligesom arbejdsgiveren af og til
slet ikke er involveret i ansættelsesprocessen. Når jeg eksempelvis bruger begrebet ”jobinterviewer”, refererer jeg primært
til rollen som den, der udfører jobsamtalen.

HVIS ARBEJDSMARKEDET ER RADIKALT, KAN
DU OGSÅ VÆRE DET
Mange af dem, som allerede er i job, er ofte tilbageholdende
med et jobskifte. Det skyldes ofte en af følgende fire grunde:
1. De er bange for, at et nyt job bliver (endnu) værre end
det, de allerede har.
2. De er bange for, at en ny arbejdsgiver ikke vil give dem
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en chance, selv om de har kompetencerne.
3. De ved ikke, hvad de vil.
4. De føler ikke, de har kompetencerne til det, de vil.
Jeg adresserer de forskellige grunde og giver nogle forskellige
ideer til og perspektiver på, hvad du kan gøre for rent faktisk at
komme videre – eller endda stoppe op – i din karriere. Min pointe er, at du selvfølgelig skal stoppe på dit arbejde, hvis arbejdet skaber problemer for dig og dine omgivelser. Hvad du vil
bagefter – være arbejdsløs, finde deltidsjob, arbejde som freelancer eller bare finde et bedre fast job er op til dig. Men bogen
skulle gerne gøre det muligt for dig at træffe et bedre og mere
reflekteret valg, øge sandsynligheden for, at du kan forfølge
det, og samtidig øge sandsynligheden for, at du får succes i det.
Hvis du har svært ved at finde et nyt job, hvis du ikke bliver
kaldt til jobsamtaler, eller hvis jobsamtalerne ikke går, som du
havde håbet, er det oftest ikke, fordi der er noget galt med dig.
Det handler langt oftere om de antagelser, teorier og metoder,
som ligger til grund for de traditionelle rekrutteringsforløb. Og
det handler om de diskurser og italesættelser, der hersker, om
hvad det vil sige at være succesfuld på arbejdsmarkedet.
Nogle af perspektiverne og ideerne i bogen kan måske forekomme at være ganske radikale. Det er de muligvis også, men
hvis du vil gøre en større forskel i din karriere, nytter det ikke
med de simple råd: ”Du skal bare finde ud af, hvad du vil” eller
”Du skal huske at være dig selv”. Jeg regner selvfølgelig ikke
med, at du bruger alt, hvad jeg præsenterer, men hvis bare bogen skaber nogle nye refleksioner om dit arbejdsliv og giver dig
en lidt større sikkerhed for at lande dit næste gode job (og
slippe det, hvis det ikke længere er så godt), er du nået langt.
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