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U & JOBBEN DIN

Vi horer gierne Ira deg! Skriv Iii KK, postboks 250 Okern,
0510 Oslo. Merk konvoluffen «Du & iobben din».

- DIN BESTE MEDSPILLER
• • • H6ndflatene er
drivende v6te, hal·
sen snorer seg sam·
men og hiertet er i
ferd med 6 sprenge
seg fri vei ut. Du
skal opp p6 taler·
stolen som st6r der
som en elektrisk
stol og holde inn·
legg for 1 50 men·
nesker. Om du da
ikke svimer av p6
halvveien.
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- For mange en forferdelig opplevelse, nae man gruer seg til i ukevis. Man skal stikke seg ut fra
mengden , bli sett, og attpatil si nae
inspirerende. Men det er ogsa en
utfordring som kan gi deg vekst og
0kt selvtillit, sier dr. philos. Paul
Moxnes, psykolog og forsker ved
Universitetet i Oslo og professor
ved Bl. Han har skrevet boken
«Hverdagens angst i individ,
gruppe og organ isasjon », om den
uro, angst og frykt, som ogsa kalles
prestasjonsangst,
lampefeber,
frykt for ikke a strekke ti l, redsel for
a bli avsl0rt.
RITA WESTVIK far hjertebank og rode flekker
pa kragebena far hun
skal pa TV. Men nar hun
har fatt ldeen med stor
I, faller alle brikkene pa
plass og hun kan
slappe av.
Kreativ angst er nae annet enn
panikkangst og fobier, som kan
0delegge et normalt liv. Den er ofte
uforklarlig, mens den kreative angsten gjerne kan knyttes til nae
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konkret: Hendelser, valg og prestasjoner vi star overfor.
- Ta tilbake denne angsten som
en del av hverdagens totale f0lelLILL-BABS har sagt at
hvis hun ikke ma pa do
minst fem ganger far en
forestilling, kan hun like
godt slutte som scenekunstner.
ser. Den skaper nerve og energi,
og kan vcere en drivkraft for selvforbedring, oppfordrer Moxnes.

- Vi kan velge a si ja eller
nei. Velger vi nei, blir vi
staende stille, sier dr. philos. Paul Moxnes.

Vi kan velge
Det dreier seg om valg, selv om vi
ikke alltid er klar over det. For
eksempel: Du blir bedt om a lede et
m0te, enda du hater a tale i forsamlinger. En kollega blir sykmeldt og
sjefen ber deg ta hand om noen av
SISSEL R0NBECK er
livredd for talerstoler.
Hun faler at hun ikke
har noe a si til folk.
hans arbeidsoppgaver, som du i utgangspunktet ikke vet nae scerlig
om . Eller en venninne utfordrer
deg til a ta videreutdannelse som
du 0nsker deg, men som bade krever tid og penger.
- Vi kan velge a si ja eller nei.
Velger vi nei, blir vi staende stille.
Det kjennes kanskje tryggere, men
vi fratar ass selv muligheten a
komme videre . Men trosser vi frykten og sier ja, kan vi vokse som
mennesker, lcere nae nytt om ass
selv og var egen kapasitet og
komme noen skritt videre, sier professoren .
- Kanskje har vi tatt disse usynlige valgene sa mange ganger at vi
er kommet inn i et fastlagt spar, vi
sier kanskje nei av gammel vane.
Og har vi ikke angst for a tale i store
forsamlinger, da er det nae gait. A
kjenne suget i magen og skjelvingen i bena i slike situasjoner, er
bade sunt og naturlig. Alie sansene
skjerpes, man blir intenst opptatt
av a yte Sitt beste, og gj0r det ofte
ogsa, sier Moxnes. Selv har han
alltid vcert livredd for a ta ordet i
st0rre sammenhenger, men fikk
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etter hvert jobber der han matte.
- Kon a og jeg trente ass ved at vi
gikk pa offentlige foredrag der
ingen kjente ass, og stilte sp0rsmal
fra salen. Slik s0kte vi utfordringer
og 0vde ass i a snakke i forsamlinger.

Kvinner mer
bevisst sin angst
- Det er ikke sa mye du kan lcere
om angst hvis du ikke selv er villig
til a utsette deg for engstelse,
papeker Moxnes. - For kreativ
angst er a gj0re nae jeg ikke vet om
jeg makter. Alie nye oppgaver
foran ass er veier a ga for a bli et
nytt menneske. Hver nye utford-

ring er en angst og en lceringsprosess som ikke kan mislykkes. Om
jeg lykkes med selve oppgaven, er
egentlig uvesentlig, fordi det avgj0rende er om jeg lcerer nae av a ha
pr0vd, at jeg vokser pa erfaringen
og blir mer moden, sier Paul Moxnes.
Bak boken hans ligger flere ars
ELLEN STENSRUD,
«jernkvinnen» i Oslo
Jern og Metall, var en
gang sa sjenert at hun
heller satte seg pa do i
spisepausen enn a
prate med arbeidskameratene.

kk-RAD:
KJJERE LESER!
Har du sp"rsmAI om jobb, utdanning og karriere kan du
skrive til KKs rAdgiver Brit
Opjordsmoen, kjent for sine
kurs om kvinner i ledelse og
egenutvikling. Merk konvolutten
«KK-rAd», og send brevet til KK,
postboks 250 121kern, 0510 Oslo.

forskning og unders0kelser. Der
fant han blant annet at angsten
arter seg forskjellig hos kvinner og
menn: Kvinner er mer bevisst sin
hverdagsangst, og har mye mer
GRO HARLEM
BRUNDTLAND var 35 ar
f"r hun vaget a ta ordet
i forsamlinger.

FORBIGATT
Jeg er blitt forbigatt pa jobben!
Er 32 ar og arbeider i et milj0
som er noksa mannsdominert.
Jeg ble ansatt her som regnskapsmedarbeider fordi jeg
skulle lcere selskapet a kjenne
f0r jeg fikk ansvaret som 0konomisjef. Fra f0r av er det en
administrasjonssjef som har
det overordnete ansvar for
0konomi, men selskapet har
vokst, slik at det skulle opprettes en ny stilling. Jeg tok
jobben som regnskapsmedarbeider med lavere begynnerl0nn med klare l0fter om at
jeg innen ca. seks maneder
skulle ga over i 0konomisjefstillingen. Sa en dag begynner
ryktenen a ga om at deter ansatt ny 0konomisjef som visstnok var tidligere kollega av
administrerende direkt0r. Jeg
matte selv ta initiativet overfor
min sjef for a fa vite om dette
stemte, og han bekreftet at det
medf0rte riktighet. Jeg ble sa
sint at jeg gikk ut av kontoret
uten a h0re hva han sa. Fikk
lyst til a si opp pa flekken, men
gode kolleger her klarte a
overtale meg til a la vcere. Tidligere har jeg bare lest og h0rt
om at slikt skjer, na har det
altsa skjedd meg. Nytter det a
kjempe?
Lillian

kontakt med den. De har lettere for
a innmmme angsten, og kan dermed ogsa lettere bruke den kreakk
tivt.
Kilde: Paul Moxnes' bok
ccHverdagens angst i individ,
gruppe og organisasjon,,.

HVORDAN BRUKE
DIN KREATIVE
ANGST:
• Aksepter hverdagsangsten din som en menneskelig og naturlig f"lelse.
• Analyser angsten din.
Finn ut hvilke situasjoner
og sammenhenger som
gj"r deg engstelig, og
hvorfor du blir redd. Hva er
du redd for? Hva er det
verste som i sa fall kan
kje? Skriv det gjerne ned,
ler snakk med ektefellen
ler en god venninne.
Tenk over hva du har
lyst til a gj"re i livet ditt og
hva deter som hindrer deg
i a gj"re det. Er hindrene
virkelig uoverstigelige,
eller kan du komme mermere malet med sma skritt?
• Sett deg overkommelige
mal i begynnelsen, slik at
du raskt kan innkassere
noen seire.
e Vag a bryte rutinene i
livet ditt. Pa arbeidsplassen kan du ta kontakt med
kolleger du ikke kjenner
noe smrlig, eller du kan
sette deg inn i et tema du
i utgangspunktet ikke vet
noeom.
• Si ikke nei til utfordringer som dukker opp,
selv om du tror de er for
store for deg. Eller s"rg for
a finne utfordringer selv,
enten pa jobben eller i privatlivet, der du kjenner at
du ma strekke deg.
e Er du sa redd at du ikke
vager a mislykkes? Tenk
da pa noe som driver deg
til a vage: At du skal vise
dem - ektefelle, foreldre,
sjef - at du kan.

Kjmre Lillian!
Deter nmrliggende a tenke
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pa «Old boys»-nettverk nar
jeg leser brevet ditt. Du reiser sp"rsmalet om det nytter a kjempe - det er vel
mulig at det allerede er en
tapt kamp. Jeg gar ut fra at
ansettelsesavtalen din ikke
inneholder noe skriftlig om
at du skal tiltre "konomisjefstillingen etter en viss
tid, siden ledelsen foretar
slike disposisjoner som du
er utsatt for. Avtaler av en
slik art pleier vanligvis ikke
a dokumenteres skriftlig,
men bmrer mer preg av a
vmre stilltiende overenskomster. Men er det tilfelle
at du sitter med en ansettelseskontrakt hvor det star at
du skal tiltre "konomisjefstillingen innen en viss tid,
foreligger det et klart l"ftebrudd som du vii kunne ga
lovens vei med. Na er jo ikke
det smrlig hyggelig a gj"re,
men jeg ville nok snakke
med en advokat for a fa rad.
Jeg ser bort fra muligheten
av at du skulle ha misforstattde intensjoner du ble
ansatt pa, slik jeg tolker brevet ditt. Finnes det en funksjonmrforening i selskapet,
eller er du tilsluttet en spesiell forening? I sa fall b"r du
kontakte den og be om deres rad. Deter vel ikke trolig
at du kan pavirke ledelsen
slik at de gar tilbake pa an-
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settelsen av denne andre
personen. Men du b"r kunne
kreve at de stiller opp med
en plan for deg hvor de tar
ansvar for at du ikke far den
tiltenkte stilling og l"nn og
skisserer hva de har tenkt a
gj"re med det.
Jeg kan tenke meg at du nar
du har kommet over det verste sjokket og skuffelsen,
kan begynne a lure pa om
forbigaelsen skyldes at du
ikke vurderes til a kunne
gj"re en god nok jobb pa det
nivaet stillingen er ten kt. Har
du slike tanker, sjekk dem
med din overordnete. Deter
viktig for din videre jobbkarriere. Du stusser kanskje
over at jeg ikke anbefaler
deg a melde saken til likestillingsombudet. For prinsippets skyld ville en sak
drevet frem av ombudet
vmre viktlg, men skal jeg
tenke pa din videre yrkesutvikling, velger jeg altsa a gi
rad som gar i retning av at
du ikke bruker for mye tid og
krefter pa denne saken, men
heller konsentrerer deg om
a skaffe deg gode arbeidsbetingelser i selskapet,
tress dette, eller ser deg om
etterenannenjobb.Fo~

hapentligvis har du lmrt at
neste gang du aksepterer et
tilbud, far du alt skriftlig pa
papiret, og ikke staler pa
mer eller mindre svevende
l"fter. Jeg f"ler med deg
som har fatten erfaring du
meget vel kunne klart deg
foruten, og haper du lykkes
i a fa orden pa jobbsituasjonen din.
Hi/sen Brit
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