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Copingstrategier: Overlevelse, problem- og følelsesfokuseret coping





Figur 1

Kortsigtede dag-til-dag afværgemanøvrer 

Forandringsrettet og problem-

fokuseret coping. Fx i forhold til 

arbejdsmarkedet: Jobsøgning og 

uddannelse. Fx i forhold til 

hverdagslivet: Ansøgning om hjælp 

til familieaktiviteter 

Desperadocoping/Break-out-strategier 

(risikovillig). Fx i forhold til 

arbejdsmarkedet: Sort arbejde. Fx i 

forhold til hverdagslivet: Låntagning 

på det grå lånemarked 

Resignerede tilpasnings- og 

tilbagetrækningsstrategier 

(overlevelse). Fx i forhold til 

arbejdsmarkedet: Passiv 

opfyldelse af de formelle krav fra 

Jobcenter. Fx i forhold til 

hverdagslivet: Modtagelse af 

hjælp fra familie og venner 

Strategisk afventende tilpasnings- 

og tilbagetrækningsstrategier.  

Fx i forhold til arbejdsmarkedet: 

Ansøgning om førtidspension.  

Fx i forhold til hverdagslivet: 

Budgetlægning, genbrug og 

tilbudsjagt 

Aktiv/ 

Handlingsorienteret 

Passiv/Fastlåst 

Handlingslammet 

Langsigtede strategiske handlinger



Data og metode

Overlevelses- og tilpasningsstrategier



Strategier rettet mod at opnå arbejde

-



 

-





Strategier og reaktioner i forhold reduktionen af ydelsen

 

-



Strategier for at få pengene til at slå til



Gældsstiftelse

*Mulighed for flere svar, hvorfor summen af procenterne kan overstige 100.  





 

Andre strategier: Budgetplanlægning, tilbudsjagt, flaskeindsamling 
og julehjælp





Forældres beskyttende strategier
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