
      
                    

Copyright © KMP+ ApS, www.karrierenavigation                                                                             Side 1 af 2 
 

Artikel: 
Vejen til at blive selvstændig 

 
 
Som studerende drømte jeg om at blive selvstændig! Ha' min egen kassevogn - 
en smart en af slagsen selvfølgelig - fyldt med rekvisitter, øvelser, materialer og 

en madras, som jeg kunne smide ud i græsset, når jeg på min vej fandt en 
solvarm plet, hvor jeg kunne ligge og slikke solskin, mens jeg reflekterede over 

livet. 
 
Jeg er akademiker - cand.merc. Jeg blev færdiguddannet på et tidspunkt, hvor man bestemt ikke skulle regne 

med at komme i job lige med det samme, og da jeg af natur er lidt forsigtig med at tro, at jeg bare kan det 

hele på den halve tid – så måtte kassevognen og det frie liv vige pladsen til fordel for fast job og ikke mindst 

fast indtægt.  

 

Jeg havde forskellige gode job og boltrede mig i mange år med dygtige kollegaer og spændende 

arbejdsopgaver i store organisationer. Da jeg sad i mit tredje gode job, havde jeg mødt min mand, fået to 

børn og hus udenfor byen. Hver morgen sad jeg i toget ind til byen sammen med alle de andre og prøvede 

at regne ud, hvordan jeg skulle nå det, jeg gerne ville i løbet af dagen. Hvem der skulle hente og bringe 

hvornår, for at tingene gik op. Jeg arbejdede ofte i toget på vejen hjem for at kunne hente børnene lidt 

tidligere. Rimelig stressende, for jeg var ærlig talt dødtræt, når først jeg sad der, og havde mest lyst til at 

kigge ud af vinduet og være tom i hovedet. 

 

Så var det, at jeg begyndte at glemme at gå til de møder, jeg lige havde accepteret på out-look-kalenderen, 

og relative simple opgaver havde jeg svært ved at overskue. Jeg havde problemer med at sove og gad ikke 

rigtig være mor – ej heller kæreste.  Alle de kedelige tegn på, at man er stresset og ikke trives! Og lad mig 

skynde mig at sige, at jeg langtfra hører til de kvinder, der har ambitioner om en flyvende karriere, 

hjemmebagt økologisk brød, medlemskab af diverse institutionsbestyrelser samtidig med, at jeg når yoga, 

fitness og laver mit eget syltetøj, mens jeg lige skriver en artikel sidst på aftenen. Med andre ord, jeg havde 

ikke lagt overlæggerne i mit liv specielt højt. Jeg havde bare ikke den tid og ro i hverdagen, der skal til, for at 

jeg kunne være nærværende overfor mig selv og andre. Tempoet var bare for højt for mig. 

 

Det var skidt! Ikke kun for mig, men selvfølgelig også for min familie. Så jeg valgte at 

sige mit job op. 

 

Anede ikke, hvad jeg skulle lave i stedet - havde bare brug for tid, fred og ro. Tidspunktet var godt. 
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Arbejdsløsheden havde aldrig været lavere, og der var masser af gode jobs indenfor min branche.  Efter 

nogle måneder med fred og ro og masser af refleksioner over mit liv, dukkede drømmen om livet som 

selvstændig langsomt op igen. Jeg lavede forskellige karriere-øvelser for at finde ud af, hvornår jeg trivedes i 

mit arbejde, og hvilke rammer der var gode for mig. I den proces dukkede begreberne frihed og fleksibilitet 

op igen og igen, og det gik så småt op for mig, at det jeg søgte efter måske kunne imødekommes i et liv 

som selvstændig, og jeg var grydeklar til at vove springet. 

 

Min vej til at blive selvstændig gik gennem at bruge mit netværk. Jeg er nemlig en dygtig konsulent. men en 

dårlig sælger, så jeg kontaktede mit netværk - og delte mine tanker om at blive selvstændig med dem.  En af 

de samtaler førte til min første store opgave. En anden samtale førte til, at jeg blev tilknyttet som freelance 

underviser på en større uddannelsesinstitution. Og så var jeg i gang! 

 

Nu sover jeg igen godt om natten og er glad for at være både mor og kæreste og ikke 

mindst for, at gå på arbejde! 

 

Mit mål som selvstændig er at beskæftige mig med mennesker og opgaver, som jeg synes er spændende i et 

tempo, der passer mig, og på tidspunkter jeg selv har indflydelse på. De mål opfyldes fint med den tilværelse 

jeg lever nu. Jeg arbejder 30 t/ugen og har kombineret konsulentopgaverne med undervisningsopgaver, så 

den økonomiske usikkerhed ikke er så stor. Jeg tjener ikke formuer på at have valgt den model for mit 

arbejdsliv. Til gengæld er der kommet en bedre balance i mit liv.  

 


