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Af Hans Henrik Langkilde

Desperation og angst, når man ikke kan få 
job eller er blevet fyret, er en ur-menneskelig 
reaktion. Desværre gør disse følelser det endnu  
sværere at sælge sig selv. Organisationskonsulent 
og psykoterapeut Inge Holm giver gode råd til  
dig, der er i den situation. 

Salg,  
selvtillid  
og selvværd
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Ur-menneskelige gener

Det værste, der kunne ske for et urmenneske, var at blive udelukket fra 
fællesskabet. Det var den visse død, og ikke underligt må det have affødt 
en følelse af katastrofe, desperation og angst. Den samme følelse kan 
man få, hvis man bliver fyret eller ikke kan få et job efter endt uddannelse.

”Det er den samme følelse af eksklusion fra fællesskabet, selvom 
der selvfølgelig er stor forskel på det udelukkede urmenneske og det 
arbejdsløse nutidsmenneske. Det kan i ekstrem grad påvirke vores 
selvtillid og vores selvværd, som er så vigtige, når vi skal sælge os 
selv til en virksomhed. Og dermed kan en ond cirkel være sat i gang,” 
siger Inge Holm. Hun har siden 2009 arbejdet som privatpraktiserende 
organisationspsykolog og psykoterapeut med både ledere i større 
virksomheder og privatpersoner, som bl.a. har haft ondt i karrieren.

Selvtillid og selvværd

Det er, ifølge Inge Holm, vigtigt at skelne mellem selvtillid og selvværd. 

Selvtillid er oplevelsen af at ”jeg kan noget, har lært noget og har praktiske 
erfaringer med, at jeg mestrer det”. Selvtillid erhverves gradvist gennem 
livet ved at møde og løse udfordringer og få anerkendelse for dette.

Selvværd handler derimod om, at ”jeg er god nok, som det menneske jeg 
er.”

”Derfor kan man sagtens få nogle skrammer på selvtilliden og rejse 
sig igen uden det store besvær. Det er straks værre, hvis man har lavt 
selvværd. Her plages man typisk af en indre kritisk og fordømmende 
stemme, der konstant fortæller, ”at jeg ikke er værd at være sammen 
med”. Og det er især kritisk i en situation, hvor man skal søge nyt job,” 
forklarer Inge Holm.

Hvad kan jeg gøre?

”Når selvtilliden er lav, kan man med fordel benytte nogle af de mange 
gode råd, der bl.a. findes på de forskellige jobsider på nettet (se 
anbefalede råd her fra på siden, red.). En fyret person i 50 års alderen 
kan eksempelvis med noget mere efteruddannelse igen få troen på, at 
man passer ind i det moderne arbejdsliv.”

”Men har man et lavt selvværd, så oplever man ofte, at de gode råd ikke 
virker. Man oplever sig akavet, forkert og krampagtig. I en jobsamtale 
kan man føle, at man nærmest går i opløsning. Og her hjælper ingen 
hurtig tjekliste,” siger Inge holm.

Brug for en anden

Har du et meget lavt selvværd, er det nærmest umuligt at komme ud 
af ved egen hjælp. I den situation har du, ifølge Inge Holm, brug for 
en professionel, empatisk og accepterende samtalepartner, som kan 
hjælpe dig til at finde ud af, hvad det lave selvværd handler om. Gennem 
samtaler og terapi kan man kortlægge det manglende selvværd og 
begynde at forstå det – og dermed også få bugt med det.
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Få noget ud af situationen. Dyrk dine interesser, uanset om 
det er golf eller lystfiskeri. Arbejde er ikke alt. Bliv en del af 
andre fællesskaber og lad aldrig livet gå i stå. Du behøver 
ikke at skamme dig. At være arbejdsløs gør dig ikke til et 
dårligere menneske!

Hav tillid til dig selv. Måske har du behov for en at tale med 
– og husk at selv folk i den absolutte erhvervselite alle har en 
coach eller sparringspartner. De kan sagtens have det som 
dig.

Du er ikke alene. For alle er der meget på spil i en jobsamtale. 
Alle er nervøse. Det er normalt. Det handler om at mestre 
samtalen.

Hold kontakten til dig selv og den anden. Det er vigtigt, at 
du holder jordforbindelsen, trækker vejret og er i kontakt 
med både dig selv og den eller dem, du har samtalen med.

Vær ærlig. Du kan alligevel ikke skjule noget. Forlig dig med 
det du kan og ikke kan. Svar ærligt også når spørgsmålene 
rammer ømme punkter. Din reaktion er vigtigere for inter-
vieweren end den ene eller den anden mangel i din erfaring, 
viden eller kompetence. At holde facaden opfattes tit som 
stivhed, usikkerhed eller arrogance.

”Men det er naturligvis en længere og krævende proces. Jeg er dog  
bange for, at der ikke findes noget alternativ,” siger Inge Holm, men  
understreger, at et ’repareret’ selvværd ikke bare giver større jobmulig-
heder, men også et liv, hvor man igen kan opleve glæde og begejstring.

Gode psykologiske råd

Inge Holm giver her otte gode råd til dig, der gerne vil gøre noget 
ved dit selvværd. Hun siger selv om flere af rådene, at de er 
lettere sagt end gjort, men at man ved at tage dem alvorligt og 
arbejde med dem kan komme langt.

Døm ikke dig selv – eller andre. Tag ansvar for situationen 
og dit liv. Giv ikke dig selv skyld for noget – og giv heller 
ikke andre skylden. Det forhindrer dig i at arbejde med 
udfordringerne.

Vær tålmodig, men målrettet. Panik hjælper dig ikke. Vær 
tålmodig, men hav fokus på dine mål og vær aktiv i forhold 
til dem.

Vær åben og nysgerrig. Der viser sig altid muligheder, du 
ikke havde regnet med, men det kræver, at du er i kontakt 
med andre og kommer ud af ’din hule’.
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Svar klart, kort og tydeligt. Husk at du er i en dialog med 
et andet menneske. 

Kom med eksempler. Eksempler er meget overbevisende. 
Fx ”Ja, jeg er god til at sælge. Der var fx en gang, hvor jeg….”

Vær ærlig. Er du blevet fyret i dit sidste job – så sig det. 
Når du er ærlig, kan du slappe af og være dig selv. Gå ikke i 
defensiven, hvis der bliver spurgt ind til et ømt punkt.

Tal pænt om andre. Også tidligere chefer og kolleger.

Vær positiv og nysgerrig. Vis interesse, spørg ind til 
arbejdet, kollegerne, kunderne etc.

Del denne side med dine venner Send din kommentar

Gode råd fra jobsites

Følgende gode råd er håndplukket af Inge Holm fra diverse 
jobsites.

Forbered dig. Forbered dig på hvem du skal tale med, hvad 
I skal tale om – men forbered dig også mentalt og tænk 
over, hvordan du gerne vil have samtalen til at forløbe.

Lyt til intervieweren. Måske har du meget, du gerne vil 
have sagt. Men husk, at lytte til intervieweren. Det viser 
din interesse og åbenhed.
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