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Indledning: 

Afsættet for mit afgangsprojektet, er mit job med rekruttering af kandidater inden for 

medicinalindustri, administration og logistik. Karrierevejledning indgår også i jobbet, og jeg mærker 

en usikkerhed hos kortuddannede og ufaglærte, men også blandt specialister med korte, 

mellemlange og lange videregående uddannelser. En af mine kandidater udtalte ”De fleste er glade 

for deres digitale postkasse, men se hvad det gjorde for mig”, – efter 12 års ansættelse i PostNord 

blev han opsagt. Teknologisk udvikling er ikke ubetinget lykke for alle.  

 

Et kendetegn ved det 21. århundrede er, at mange voksne hyppigere skifter job og karriere. Nogle 

gange af lyst og andre gange af nød. Arbejdsmarkedet ænder i disse år radikal struktur som 

konsekvens af øget globalisering1. Anvendelse af ny teknologi stiller også nye og ændrede krav til 

arbejdsstyrkens kompetencer. Den udvikling omtales bl.a.: ”Den 4. industrielle revolution”2 og er 

kendetegnet ved at jobs automatiseres eller outsources til underleverandører til en lavere pris3. 

Hanne Shapiro der er innovationschef på Teknologisk institut udtaler ”Vi må nok indstille os på, at 

virksomhederne ser de digitale teknologier, som en klar mulighed for at øge effektiviteten og skære 

i omkostningerne ved blandt andet at reducere antallet af fastansatte, hvad enten de er specialister 

eller varetager manuelle servicejobs”4. 

 

Bliver vejledningens rolle i fremtiden at agere ”fødsels hjælper” i individets hyppige job skift, 

kompetenceudvikling og håndtere de følelselsesmæssige konsekvenser, der kan opstå af et 

uforudsigelig og hastigt foranderligt arbejdsmarked?  

  

Allerede nu er der et øget fokus på opkvalificering af ufaglærte og kortuddannede på 

arbejdsmarkedet5. Men er mere uddannelse nok til at imødekomme kravene på fremtidens 

arbejdsmarked, når vi bl.a. kan læse at: “Jobs exist now that we’d never heard of a decade ago. 

One estimate suggests that 65% of children entering primary school today will ultimately end up 

working in completely new job types that aren’t on our radar yet6” Kan voksne individer træffe et 

kvalificeret karrierevalg, når man ikke en gang ved hvilke jobs der eksisterer om 10 år? . 

 

 

                                                           
1 Resolution om bedre integration af livslang læring, s. 1 
2 The Future of Jobs, s. 7  
3 Ibid, s. 6 
4 Fremtidens arbejdsmarked - Flere løstansatte? s. 1 
5 Højere uddannelsesniveau mulig sidegevinst af krisen, s. 1   
6 Human Capital Outlook Association, s.1  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_ASEAN_HumanCapitalOutlook.pdf
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Problemstilling: 

Donald E. Super omtaler, at det ikke er mennesket der skal passe til et job, men et job der skal passe 

til mennesket7. Så hvad kan man gøre, når jobs ændres radikalt og ens kompetencer ikke længere 

passer på det 21. århundredes arbejdsmarked? Er valget om ny uddannelse eller faglig/personlig 

opkvalificering i det hele taget til diskussion, hvis man vil være en attraktiv arbejdskraft i fremtiden? 

 

I mit job som rekrutteringskonsulent og karrierevejleder, mærker jeg det fokus, mine kandidater har 

i forhold til de fremtidige krav til dem. De spørger til hvilke muligheder, jeg ser, de har for at træffe 

de rigtige valg. Det er en svær øvelse, som ikke kun involverer de faglige kvalifikationer, men også 

den livsstruktur, som den enkelte er underlagt. Dette danner baggrund for problemformuleringen: 

 

Hvilken betydning kan globaliseringen og den teknologiske udvikling få for voksnes deltagelse på 
arbejdsmarkedet i det 21. århundrede og hvilke konsekvenser kan dette have for vejledningens 

tilrettelæggelse? 
 

Uddybning og begrundelse for problemformuleringen: 

Globalisering og teknologi er to stærke forhold, som påvirker det 21. århundredes arbejdsmarked8. 

Derfor er problemformuleringen interessant fordi, at tilrettelæggelsen af vejledningen måske er 

anderledes, da usikkerheden kan være større hos den vejledte. Hvad betyder det for voksne 

individer og deres valg af uddannelse og arbejde, og hvordan kan man som vejleder forstå den 

vejledtes leverum9 med hver deres unikke roller, opgaver, prioriteringer, muligheder og barrierer?  

 

Min tese er, at i globaliseringen og den 4. industrielle revolution, ligger en næsten tvungen opgave i 

løbende opkvalificering, for at matche de stigende kvalifikationskrav. Men hvilke perspektiver har 

dem, der alligevel ender på kanten af arbejdsmarkedet? Den påvirkning det kan få for vejledningens 

tilrettelæggelse vil jeg undersøge, fordi jeg antager at vejledningen over for voksne i fremtiden, bliver 

en form for overgangsvejledning, der hjælper vejledte med at håndtere ændringer i karriere forløbet. 

 

Afgrænsning: 

Jeg beskæftiger mig med voksne i transitioner. Den gruppe er kendetegnet ved, at de i er underlagt 

livsbegivenheder, der fremkalder en overgangssituation, fra det der er slut og det der skal begynde10 

Livsbegivenhederne kan være indre eller ydre betinget: En indre grund kan være lysten til at prøve 

en ny karrierevej. Ydre grunde kan være forhold som fyring, omstrukturering og sygdom.  

                                                           
7 Højdal og Poulsen, s. 40 
8 Globalisering og det danske arbejdsmarked, s. 18+19 
9 Højdal og Poulsen, s. 47 
10 Strategier for karrierevejledning, s. 11 
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Aldersmæssigt spænder voksne i transitioner sig fra 25 til 64 år – tidlig voksendom og midtliv11. 

Ungdom berøres derfor ikke, og dermed udelades i stor grad uddannelsessystemets påvirkning. For 

at fokusere på de generelle udfordringer arbejdsstyrken i voksen midtliv står over for, skelnes der 

ikke på forskel imellem køn. Konsekvensen er, at der ikke redegøres for mænd og kvinders ulige 

muligheder og adgang til forskellige erhverv. 

 

Der vil især blive lagt vægt på de voksne, som er udsatte på arbejdsmarkedet og fokus vil ligge på 

deres deltagelse og muligheder på det 21. århundredes arbejdsmarked. Konsekvensen af det er, at 

der analyseres mindre på den del af arbejdsstyrken, man kan betegne som ”selv kørende”, selvom 

de også vil mærke, hvis arbejdsmarkedet forandrer sig. 

 

Teori og metode i fire dele: 

Det teoretiske fundament i dette projekt er konstruktivistisk. Der undersøges hvilken betydning 

forandring har for individet og den mening som tillægges forandringer. Da teknologi og globalisering 

kan nødvendiggøre en løbende tilpasning i individet livsforløb12, er den konstruktivistiske tankegang 

oplagt. Netop fordi forandringspotentiale er vigtigt når man står midt i en transition, berettiges den 

konstruktivistiske tilgang dette projekt. I vejledtes narrativer og leverum, kan der måske findes 

ressourcer og en ny mini cyklus i karriereforløbet kan dannes13 

 

Del 1: Første del beskriver de generelle tendenser, der er i.f.t. kvalifikationskrav som individet i tidlig 

voksendom og midtliv møder, som konsekvens af globalisering og den teknologiske udvikling. 

Formålet er at belyse de krav, der stilles i dag og sammenholde dem med kravene på det 21. 

århundredes arbejdsmarked. Målet er at indfange de komplekse forhold og variable, som er med til 

at påvirke voksnes deltagelse på arbejdsmarkedet i det 21. århundrede.  

 

Del 2: Her inddrages Guy Standings teorier om social klassificering. Han inddeler i syv klasser14: 

The Elite, The Salariat, The Proficians, The Working Class, The Precariat, The Unemployed og The 

Detached. Formålet er, at analysere hvilke konsekvenser globalisering og teknologisk udvikling, kan 

få for voksnes deltagelse på arbejdsmarkedet. Analysen fokuserer især på The Precariat (i det 

følgende oversat til prekariatet) som har en mere løs tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette kan minde 

om vikar- og projektansættelser, som jeg arbejder med til daglig. Formålet er at undersøge om en 

sådan en type fleksibel ansættelse, vil gøre prekariatets job muligheder bedre. 

                                                           
11 Højdal og Poulsen, s. 53 
12 Ibid, s. 52 
13 Ibid, s.44 
14 Standing, Guy (b), s. 209 
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Del 3: Der analyseres ud fra Supers teori om livsforløb, leverum og roller, selvopfattelsens betydning 

og hvordan det kan inddrages i tilrettelæggelse af vejledningen Jeg vil analysere hvilken betydning 

vejledtes narrativer og fremtidsforestillinger har og redegøre for, om vejledningen kan hjælpe 

vejledte med, at konstruere nye opfattelser af sig selv og den omverden karrierevalget er indlejret i.  

 

Del 4: I forlængelse af det ovenstående inddrages Jim Brights og Robert Pryors ”Chaos Career 

Theory”15 (i det følgende forkortet til CCT). Da den arbejder med metoder til at omfavne 

chancetagning og usikkerheden på det 21. århundredes arbejdsmarked16, er den valgt for at se på 

den praktiske anvendelighed og hvilke konsekvenser det kan få for vejledningens tilrettelæggelse. 

 

Slutteligt konkluderer jeg i forhold til min problemformulering og perspektiverer. 

 

1. Et øjebliksbillede af de nuværende kvalifikationskrav til arbejdsstyrken: 

I 2017 påvirker globaliseringen og teknologien efterspørgsel efter faglært arbejdskraft på bekostning 

af de ufaglærte17, hvis antal er halveret siden 199518. Allerede nu er der behov for specialisering af 

arbejdsstyrken, og et afledt behov for opkvalificering19. Grundet globalisering og øget konkurrence 

fra bl.a. lavindkomstlande, er danske virksomheder nød til at omstille sig. Derfor er specialiseret 

viden inden for stort set alle faggrupper nødvendig20. Der hvor der især er mangler specialister er: 

 

1.1.1 Lange Videregående Uddannelser (LVU)  

Hos LVU kandidaterne, er det især inden for det naturvidenskabelige område, at efterspørgslen er 

stor. Flere analyser peger på at ingeniør- og lange videregående IT uddannelser næsten er lig med 

job garanti21. Brug af IT og teknologi øger efterspørgslen efter Informations-, Kommunikations- 

Teknologi specialister (IKT). World Economic Forum anslår at anvendelse af ny teknologi på 

verdensplan, vil overflødiggøre over 7 mio. jobs inden for de 15 største økonomier i verden, men det 

vil også skabe 2 mio. helt nye jobs22. I Danmark er der lige nu mangel på IKT specialister inden for 

konstruktion, planlægning og systemdesign23. Det er i jobfunktioner som IT arkitekter, 

systemudviklere og IT analytikere.  

                                                           
15 Bright og Pryor, s. 13 
16 Ibid, s. 25 
17 Kvalificeret Arbejdskraft, s. 21 
18 Andelen af ufaglærte på arbejdsmarkedet er halveret på 20 år, s.1-4 
19 Rapport om kvalificeret arbejdskraft, s, 13 
20 Kvalificeret Arbejdskraft, s. 27 
21 Opråb: Nu SKAL teknik- og naturvidenskab styrkes, s. 1 
22 The Future of Jobs, s.13  
23 Virksomheders behov for digitale kompetencer, s. 8 
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1.1.2 Mellemlange Videregående Uddannelser (MVU) 

Nedenstående tabel viser tilgangen på de mellemlange videregående uddannelser 2012-201624 Der 

ses et højt antal studerende på MVU uddannelserne inden for pædagogik, social og sundhed samt 

tekniske og teknologiske uddannelser. Dette hænger fint sammen med den ubalance der opleves i 

udbud og efterspørgsel i dag. Således kan man på arbejdsmarkedsbalancen for 2. halvår 201725 se, 

at der er ubalance imellem udbud og efterspørgsel på følgende faggrupper: sygeplejersker, lærer, 

pædagoger, bygningskonstruktør, diplomingeniører, programmører og systemudviklere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetencebehovet i dag inden for MVU området kan derfor karakteriseres ved: 

 

 Behov for arbejdskraft til pleje og omsorg, når andelen af ældre stiger. 

 Behov for undervisere, der kan højne børn og unges kompetence niveau i.f.t. fremtidige krav. 

 Behov for arbejdskraft som kan højne virksomhedens indtjening gennem øget anvendelse af 

IT og teknologi. 

 Behov for arbejdskraft inden for bygge-, fremstillings- og konstruktionsteknik.  

 

1.1.3 Korte Videregående Uddannelser (KVU) 

Tabellen på side 6 viser tilgang på KVU 2012-201626. Der ses et højt antal kandidater inden for 

samfundsfaglige, økonomiske og merkantile uddannelser. Det kan skyldes, at mange LVU 

uddannelser indenfor især det merkantile og økonomiske område kræver, at du har en basis KVU 

eller MVU, før du kan læse en kandidat (LVU). I mit daglige arbejde, ser jeg efterspørgsel efter 

kandidater med et merkantilt og økonomisk afsæt. Dem, der enten kan afsætte virksomhedens 

produkter, eller effektivisere i virksomhedens drift sådan, at der opnås en konkurrencemæssig fordel. 

Det er derfor i god tråd med den høje tilgang til uddannelserne, da de bagefter fører til job.  

                                                           
24 Mellemlange videregående uddannelser, s. 1, 
25 Arbejdsmarkedsbalancen, 17-10-17, s. 1-14 
26 Korte videregående uddannelser, s, 1 
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Samtidig ses det også, at tekniske KVU uddannelser har høj tilgang. Dette kan have årsag i, at 

danske virksomheder i en årrække har efterspurgt KVU uddannede inden for produktion, automation 

og industriel it – særligt inden for eksporterhvervene, fremstillingsindustrien og byggeriet27. 

 

 

1.1.4 Erhvervsuddannede: 

De kommende år forventes det, at efterspørgslen på faglærte og kort videregående uddannede, kan 

vokse til det dobbelte af udbuddet28. Efterspørgslen efter kvalificereret arbejdskraft mærkes allerede 

i 2017, og danske virksomheder ønsker, at ufaglærte uddannes til faglærte, og faglærte løftes til 

tekniker- og KVU niveau29. Grafen nedenfor viser, at helt op til hver fjerde virksomhed mangler 

kvalificeret arbejdskraft. Det er især inden for VVS, el og IT hvor flaskehalsproblemet er størst. 

Derefter bemærkes det, at især el, anlægsbranchen, entreprenør og tømrer/byggevirksomheder, 

også mangler kvalificeret arbejdskraft. Men generelt oplyser de fleste virksomheder uanset branche, 

at manglen har været støt stigende de seneste tre år. Beviset på dette kan ses i at antallet af ledige 

stillinger inden for den private sektor er steget fra 20.000 i 2013 til 30.000 i 201630. 

 

Graf: Flere og flere virksomheder melder om mangel på arbejdskraft - Danmarks Statistik – 2017 

                                                           
27 Virksomhederne venter på de kommende ingeniører og IT Specialister, s. 1, 2016 
28 Kvalificeret Arbejdskraft, s. 21 
29 Danmark kommer til at mangle faglærte, s. 4 
30 Ledige stillinger efter størrelse, enhed, branche og tid, Danmarks Statistik, 2017 
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1.1.5  Ufaglært arbejdskraft: 

Som nævnt i afsnit 1 ser det ud til at en del ufaglærte jobs forsvinder grundet IT rationaliseringer 

eller outsourcing – f.eks. til lavindkomstlande. Samtidig er der allerede i dag et problem i, at personer 

med udelukkende en gymnasial uddannelse ikke videreuddanner sig, og i stedet for søger 

ansættelse i ufaglærte jobs. Da der i forvejen er mange, der søger de jobs, vil der være et markant 

overskud af ufaglært arbejdskraft både nu og i fremtiden31. 

 

1.1.6 Nødvendige personlige kompetencer - 2017: 

Ud over de faglige kompetencer, så er der i 2017 nogle vigtige 

personlige kompetencer, som Tænketanken Cevea har oplyst 

om i en rapport fra 201532. Her er redegjort for personlige 

færdigheder, som det vil være svært at overtage via teknologi. 

Inden for bl.a. den sociale intelligens er social kløgt, forhandling, 

hjælpsomhed og omsorg svære at erstatte. Disse kompetencer 

er vigtige i alle erhverv, men især for to hovedområder, vurderes 

de vitale: 

 

 Salg, merkantile og økonomiske erhverv: Evnen til at forhandle og udvise en social adfærd i 

en handelsrelation er vigtig, når aftaler skal indgås imellem en køber og sælger. I global 

kontekst, hvor der kan være store kulturelle forskelle i mellem lande og verdensdele, er det 

vigtig, at man forstår den handelspartner, man arbejder med. Dette glæder både i ”face-to-

face” kommunikation, men også via sociale medier som f.eks. Linkedin, mails etc.  

 Hjælpsomhed og omsorg: Som vist tidligere, er der efterspørgsel efter sundhedspersonale 

med mellemlange videregående uddannelser. I fagets ´DNA´ ligger hjælpsomhed og omsorg 

indlejret. Antallet af ældre stiger de kommende år, og derfor vurderes denne faggruppes 

eksistensberettigelse, omend området også er underlagt store teknologiske forandringer33. 

 

1.1.7 Konklusion på kompetencebehovet 2017: 

Der er ikke tvivl om, at man står ringe på arbejdsmarkedet i 2017 som ufaglært. De faglige og 

personlige kvalifikationskrav i jobs i dag er høje. Der ses en klar trend i, at IT har sneget sig ind ad 

bagdøren i mange af vores jobfunktioner, og de produkter vi anvender til at producere med. F.eks. 

er maskinarbejderen i dag en industritekniker, som ud over IT også er god til matematik, fordi den 

                                                           
31 Mangel på uddannet arbejdskraft koster samfundet over 20 mia. kr., s. 1 
32 Jobbarometer 1. kvt. 2017, s. 14 
33 Nye veje til sundhed og omsorg, s. 5 
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CNC fræser han / hun bruger, opererer i koordinat systemer med 7 akser. Over hele kompetence 

spektret ses en fællesnævner i, at specialister er efterspurgte, mens generalister, der kan ”lidt af 

hvert” måske er gode nok lige nu, men ikke særligt meget længere. Dette uddybes i det følgende. 

 

1.2 De fremtidige kvalifikationskrav til arbejdsstyrken: 

Globaliseringen og den 4. industrielle revolution fører nye krav med sig til fremtidens arbejdsstyrke. 

Dette kan være en trussel for lavt uddannede og ufaglærte, da den teknologiske udvikling i fremtiden 

påvirker på især tre områder, hvor IT og job, der kræver specialistkompetencer, er i fokus34 

 Behov for specialister: Virksomheder får udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft, 

da digitaliseringen ændrer behov mod en ny type af (IT) medarbejdere.  

 Lavt uddannede og ufaglærte: Digitalisering og automatisering, giver virksomheder mulighed 

for at tilpasse antallet af medarbejdere til opgaver, og frisætte ressourcer til andre opgaver.  

 Fleksibilitet: Digitalisering og internet giver bedre muligheder for at benytte freelancere, der 

kan arbejde globalt og tilbyde fleksible ansættelsesvilkår. Tjenester som www.upwork.com, 

er et eksempel på freelancere der tilbyder opgaveløsning, på basis af timepriser.  

 

1.2.1 Hvem er fremtidens mest efterspurgte arbejdskraft? 

Grafen til venstre35, viser en 

fremskrivning af behovet for IT 

specialister i perioden 2013 – 

2030. Det ses, at med den 

nuværende vækst i 

efterspørgslen, vil der være en 

mangel på 19.000 personer i år 

2030. I samme analyse 

konkluderes det, at de mest 

efterspurgte specialist kompetencer er ingeniører og personer med programmerings- og 

systemkompetencer. I henhold til World Economic Forum vil der også være stigende efterspørgsel i 

fremtiden på specialiserede salgsprofiler, som både har kommerciel og teknisk tilgang til kundens 

behov36. Produkterne og serviceydelserne bliver mere avancerede og kræver en dyb viden om alle 

de tekniske aspekter, så kunden får det maksimale udbytte af især teknologi investeringer.  

 

                                                           
34 Kvalificeret arbejdskraft, s. 28 
35 Rapport om kvalificeret arbejdskraft, s. 81 
36 The future of jobs, s. 13 

http://www.upwork.com/
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1.2.2 Nødvendige personlige kompetencer i fremtiden: 

De personlige kompetencer, der efterspørges i fremtiden er inden for forhandling, samarbejde, 

konflikthåndtering og kommunikation. Det ser især ud til at være en udfordring ift. ufaglærte, faglærte 

og KVU uddannede personer, hvilket arbejdskraft- og kompetenceanalyser også peger på37. 

I fremtiden efterspørges faglærte håndværkere, der udover teknisk kompetence også kan løse 

kundens udfordringer lokalt. Dette kræver, at medarbejderen kan navigere teknisk, kulturelt og 

sprogligt og at man dermed udviser en mere ´global´ tilgang til sit arbejde. F.eks. betyder 

’servitization’ (produkter og service i kombination), at nye typer af services, kræver medarbejdere, 

der kan sætte sig ind i kundens behov, og arbejde med kunder med forskellige fagligheder38.  

1.2.3 Sammenfatning 

Globaliseringen og den 4. industrielle revolution, stiller ikke kun krav om bedre faglige kvalifikationer 

end i dag, men også til specifikke teknologiske kompetencer. Men til forskel fra situationen i dag, ser 

det også ud til, at kravene til de personlige kompetencer skærpes på en række områder på 

fremtidens arbejdsmarked. Det er værd at bemærke sig, at inden for ledelse, handel, og industri / 

montage / automation er de personlige kompetencer vigtige, for at kunne indgå i relation med 

internationale kunder og kolleger.  

 

I forhold til vejledningen er min vurdering derfor, at man skal hjælpe vejledte med at skabe en 

”trænings bane”, hvor på de personlige kompetencer kan udvikles. Jeg skal som vejleder være 

bevidst om hvilke typer af efteruddannelsestilbud, der eksisterer af faglig karakter, men også 

samtidig støtte vejledte i at opsøge læringstilbud, der kan stimulere den personlige udvikling. Det 

kan f.eks., gøres ved at stimulere vejledtes interesser for andre kulturer, eller fokusere på de 

personlige kompetencer vejledte allerede har, og se på hvordan de kan udvikles i forhold til de 

fremtidige krav på arbejdsmarkedet.  

 

Jeg ser en frigørelse i, at vejledningen i fremtiden, måske ikke ensidigt fokuserer på udvikling af de 

faglige kompetencer, men også de personlige kompetencer. På den måde, kan afsættet for 

vejledningen blive lidt nemmere, hvis de personlige kompetencer er ”bedre bygge sten”, for bagefter 

at inddrage de faglige kvalifikationer. Min vurdering er, at det er en mere positivt først at se på det, 

der bedst fungerer, frem for det som der mangler, eller som er mere udfordrende at udvikle.  

 

 

                                                           
37 Kvalificeret arbejdskraft, s. 27 
38 Når produkter og services smelter sammen, s. 11 
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2. Guy Standing: De nye klasser efter globaliseringen 

Globaliseringsprocessen har efter Guy Standings opfattelse skabt en helt ny klassestruktur med hver 

deres unikke karakteristika39:  

The Elite: Er en lille gruppe personer, som enten ejer eller styrer de 6- til 800 største globale 

virksomheder, som kontrollerer det meste af verdensproduktionen. Gruppen har stor indflydelse, da 

deres beslutninger i høj grad påvirker de øvrige markedsdeltagere, arbejdsgivere og arbejdstagere. 

The Salariat: Er en gruppe med såkaldte “sikre funktionærjobs”. De er oftest højt lønnende 

specialister, men kan også have leder og mellemleder status i både private og offentlige erhverv.  

The Proficians: En gruppe af løst ansatte, ofte selvstændige, som har forskellige former for status 

og job. De er ofte unge, der håber at blive en del af salariatet eller eliten.  

The Working Class: Hvad vi kender som den “gamle” arbejderklasse, proletariatet, med fast 

fuldtidsarbejde, fagforeningstilknytning med tilhørende (nogenlunde) sikkerhed i ansættelsesforhold. 

The Precariat: Som en ny og fremherskende klasse har vi prekariatet, hvilket er en sammentrækning 

imellem “prekær” (udsat) og “proletariat”. Gruppen er karakteriseret ved at tage korttids- eller 

deltidsjobs, hvor der sjældent er nogen beskyttelse fra f.eks. fagforeninger. 

The Unemployed / The Detached: Gruppen består fortrinsvis af arbejdsløse og samfundets udstødte. 

 

2.1 Baggrunden for prekariatets opvækst: 

Prekariatets begyndelse ser Guy Standing med neoliberale økonomers stillingtagen til om hvorvidt 

staten skulle blande sig i fordelingen af produktionskapaciteten i samfundet – herunder 

arbejdsstyrken. I starten af 1970´erne var argumentationen, at arbejdskraft, investeringer og 

indtægter, skulle flyde hen hvor rammerne var bedst. 

 

Et eksempel på arbejdskraftens internationale mobilitet er den italienske tøj industris storhed og fald 

i byen Prato i Norditalien40. I 1989 kom der 38 kinesiske arbejdere til byen, fordi en kinesisk investor 

ville producere tøj i Italien – billigt. I 2008 var antallet 45000 kinesiske arbejdere. De kom stort set 

alle sammen fra samme provins i Kina, og havde alle forbindelse til den samme type af stråmænd, 

der hjalp dem til deres nye italienske arbejdsliv. De kinesiske arbejdere fik lav løn, dårlige 

arbejdsvilkår og ingen af de støttemuligheder, som italienske arbejdere havde. Konkurrencen 

mellem kinesiske og traditionelle italienske tøjproducenter blev intens, og mange italienske tøj 

firmaer gik konkurs.  Modsvaret var en stærk højredrejning i det politiske klima i Norditalien, og en 

tiltagende kritik, overfor indvandring og import af arbejdskraft udefra – Især efter finanskrisens 

indtræden i 2008. 

                                                           
39 Den nye kapitalismes klassestuktur og klassekamp, s. 2 
40 Johanson, Russell, French - Living Outside the Walls: The Chinese in Prato, s. 54 
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Guy Standing nævner derfor, at vækst og udvikling har fået en social slagside, som drives af den 4. 

industrielle revolution og globaliseringen. Den skaber behov for en arbejdsstyrke i evig bevægelse. 

Den mere fri bevægelighed af arbejdskraft imellem lande og verdensdele gør, at mange kan ende i 

prekære jobs uden ordentlige arbejdsvilkår41. 

 

2.2 Globaliseringen og den 4. industrielle revolutions konsekvenser for prekariatet og 

voksnes deltagelse på arbejdsmarkedet: 

Anvendelse af ny teknologi og outsourcing af f.eks. rutine opgaver er nok de to forhold, der har størst 

konsekvens for prekariatet, lavt uddannede voksne og ufaglærte. Som tidligere skrevet, anslår World 

Economic Forum at anvendelse af ny teknologi på verdensplan, vil overflødiggøre over 7 mio. jobs 

inden for de 15 største økonomier i verden, mens det også vil skabe 2 mio. helt nye jobs. Men dette 

udelukker ikke det faktum, at 5 mio. jobs vil forsvinde.  

 

Den prekære arbejdskraft søger hen hvor mulighederne er størst – hvis de kan. Vel vidende, at 

ansættelserne er tidsbegrænsede og oftest under usikre forhold, er det bedre end arbejdsløshed. 

Med andre ord er prekariatets arbejdskraft underlagt virksomhedernes behov for fleksible 

ansættelsesløsninger. Jf. den foregående beskrivelse om de kinesiske arbejdere i byen Prato. 

 

Prekariatets medlemmer har tre grundlæggende karakter træk42. Det er arbejdsusikkerhed, mangel 

på en erhvervsbaseret identitet og en usikker social indkomst. Det udmønter sig i mangel på støtte 

fra staten og arbejdspladsen, f.eks. støtte fra en fagforening, der kan tale deres rettigheder.  

 

Derfor føler prekariatets medlemmer sig ofte, som en mindre del af det solidariske fællesskab. Deres 

motivation for at handle mål- og karrierebevidst er lav, og det forstærker følelsen af mangel på 

føromtalte erhvervsbaserede identitet. En konsekvens af det er, at individet vælger job efter hvilke 

muligheder, der opstår og ikke ud fra hvad han / hun føler sig bedst egnet til. Ud fra et vejleder 

synspunkt er min erfaring, at det er sværere at vejlede en sådan person, da erhvervsidentiteten er 

et centralt emne at arbejde ud fra.  

 

Guy Standings påstand er, at vi kan alle risikere at blive en del af prekariatet, hvis kriser og 

livsomstændigheder truer os43. Prekariatet er måske ikke så synlig i Danmark endnu, men Guy 

Standing udtaler, at: "I Danmark er det ikke gået lige så hurtigt som i andre europæiske lande, når 

                                                           
41 (a) Standing, Guy, s. 18  
42 (a) Ibid, s. 32 
43 (a) Ibid, s. 19 
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det kommer til væksten i prekariatet, men forandringen sker hurtigt, og I vil ikke være i stand til at 

opretholde den gamle sociale velfærdsmodel meget længere. Den er under stort pres, I har meget 

stor gæld i husholdningerne, og I har stor usikkerheder hos unge mennesker”44 

  

Fortællingen om den oplevede usikkerhed, og at teknologi samt udenlandsk arbejdskraft overtager 

danske jobs, er tydelig i mediebilledet45. Det kan være med til at forstærke spændingerne mellem 

virksomheder, der bruger globaliseringens og teknologiens potentialer, og dem som mister sit 

arbejde på grund af det samme. Konsekvenserne af den slags polarisering, ser vi i det politiske 

billede46. Opblomstringen af partier som f.eks. Nye Borgerlige (DK), Front Nationale (FR), UKIP (UK) 

omtaler Guy Standing som prekariatets modsvar til, at deres jobs overtages af billig udenlandsk 

arbejdskraft. 

  

2.3 Muligheder for prekariatet? 

Hvis verden går mod flere tidsbegrænsede ansættelser, må faglige og personlige kompetencer samt 

fleksibilitet og omstillingsparathed, være nøgle kompetencer i fremtiden. For nogle arbejdstagere er 

fleksibiliteten en glæde, mens det for andre er en trussel. Guy Standing deler gruppen i ”Grinere” og 

”Grædere”. Dem, der griner, tager prekariat jobbene fordi, de har lyst og mulighed for det, mens dem 

der græder, gør det af nød47. 

 

Blandt ”Grinerne” er de veluddannede, som har det fint med fleksible ansættelser. I del 1 så vi 

således, at personer med specialist kompetencer er efterspurgte. Akademikernes A-kasse har i 

efteråret 2016 lavet en undersøgelse blandt 3.370 af deres egne medlemmer48, der bl.a. viser, at: 

 Over 50 % af deres medlemmer forventer at fortsætte som ”løst ansat” i to år eller mere. 

 Blandt dem, som har fast job, overvejer 25% at skifte et fast job ud med en løsere tilknytning 

til arbejdsmarkedet som f.eks. freelancer. 

 Tæt på 1/3 forventer at fortsætte som freelancer i fem år ud i fremtiden. 

 

Hvor ”Grinerne” vælger prekariatet til, må ”Græderne” tage de jobs, som de kan få. I Danmark vokser 

gruppen af ”Grædere” især blandt unge og indenfor især ufaglærte brancher fx service, gartneri og 

                                                           
44 Prekariatet presser både eliten og arbejderbevægelsen – Information – 17.06.16  
45 Østeuropæere tager mange ufaglærte job i Danmark – Information – 16.09.16 
46 (b) Standing, Guy, s. 239 
47 (a) Standing, Guy, s. 120 
48 Jobbarometer 2. kvt. 2017, s. 1 
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rengøring49. Men også i traditionelle faglærte brancher presses den gamle arbejderklasse ud, til 

fordel for vikarer og andre løst ansatte. 

 

Hvis ”Græderne” skal have en chance på et 21. århundredes arbejdsmarked, så er min vurdering, 

at både faglig og personlig opkvalificering er nødvendig. Jeg kan ikke alene, som vejleder reformere 

efteruddannelsessystemet. Men kan hjælpe den vejledte til at finde muligheder, ved at ændre 

vejledtes forståelse af sig selv og sin situation. Når en person søger vejledning, er min erfaring, at 

det sker fordi situationen er ”fastlås”. Men ved at anvende ”re-fraiming”, hvor situationen / problemet 

belyses med et andet perspektiv, kan det føre nye muligheder med sig. En fyring kan f.eks. enten 

ses som et nederlag, eller som en mulighed for at skifte karrierevej. 

 

Guy Standings svar på en mulighed for prekariatet, er det, han kalder en ”paradis politik”, hvor man 

som individ får tildelt en ”Ubetinget Basis Indkomst” (UBI). Argumentet er, at globaliseringen og den 

teknologiske udvikling gør det umuligt at skabe fuld beskæftigelse, som også inkluderer prekariatets 

medlemmer. Samtidig vil UBI også booste det frivillige arbejde i samfundet, hvis gevinster vil tilfalde 

det brede flertal50 Valget står derfor imellem at lade globaliseringens og teknologiens økonomiske 

gevinster tilfalde ”The Elite”, eller dele den ud mellem alle de skitserede sociale klasser. Ifølge Guy 

Standing er målet, at mennesker skal have mulighed for et meningsfuldt virke – frem for, at det kun 

er lønarbejde, der sættes i fokus. Det som Donald Super omtaler som, at individer kan have andre 

fokuspunkter for deres udvikling, end det som foregår indenfor arbejdets rammer51. 

 

2.4 Delkonklusion 

Vikar og projektansættelser, som jeg antog kunne være en løsning for prekariatets medlemmer, 

mener jeg, ikke er en valid løsning. Prekariatets kompetenceniveau skal løftes, før at det vil give 

mening at arbejde med løs tilknytning til arbejdsmarkedet som f.eks. vikar eller freelancer. Ny 

anvendelse af IT, ny teknologi og outsourcing, er den største trussel for lavt uddannede voksne og 

ufaglærte, mens det for dem, der har specialistkompetencer, ikke udgør den samme trussel.  

 

Prekariatets ”Grædere” bliver ikke til nye ”Grinere” under globaliseringen og den 4. industrielle 

revolution. Menneskets normale ”kæmp eller flygt” – mekanisme er sat ud af funktion, fordi ingen 

begriber ”fjendens” størrelse og hvordan den skal bekæmpes og der er få ”sikre” steder at flygte til. 

 

                                                           
49 Standing, Guy: Fagbevægelsen må i kamp for de løst ansatte – FTF-A - 2016 
50 (b) Standing, Guy, s. 301 
51 Højdal og Poulsen, s. 46 
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Guy Standing kan have en pointe i, at UBI er en rimelig kompensation for, de ringere muligheder 

prekariatets svageste er underlagt. Men hvilken stemme er høj nok til at overdøve aktionærernes 

højlydte modstand, hvis en sådan overskuds deling / paradis politik, skal føres ud i livet?  

 

Min vurdering er, at prekariatet selv har den stemme. Prekariatet bliver større og stærkere hele tiden, 

fordi flere bliver en del af gruppen. Vi ser nye politiske strømninger, der trækker andre retninger via 

partier som ”Alternativet” i Danmark og ”Podemos” i Spanien.  Guy Standing tror på sigt, at det vil 

føre til en afvisning af det etablerede politiske system, og selvom ”revolutionen” ikke er lige om 

hjørnet, er det er det vigtigt at anerkende, at Prekariatet ønsker ”noget andet end det der er i dag”. 

 

3. Super – Vejledningens tilrettelæggelse  

Super bemærker at man som vejleder skal være opmærksom på, at udefrakommende personlige 

og socioøkonomiske begivenheder kan påvirke en persons liv52. Jeg har i det foregående analyseret 

de påvirkninger globaliseringen og den 4. industrielle revolution har, men jeg har især set på hvilken 

betydning det har for prekariatet. Nu vil jeg se på hvordan vejledningen kan tilrettelægges ud fra 

leverum, roller, livsforløb, selvopfattelser, fremtidsforestillinger og narrativer. 

 

3.1 Leverum og roller 

Et individs leverum består af en persons roller, opgaver og prioriteringer af disse og de barrierer og 

muligheder, der opstår i individets kontekst53. Ifølge Super træffer mennesker deres valg – fx vedr. 

karriere og job – i lige netop den situation, de befinder sig i – og den konstellation af sociale roller, 

som det aktuelle leverum udgør – samt i den kulturelle og sociale kontekst, de befinder sig i54.  

 

Således har leverum også betydning for, hvordan individet håndterer ændringer i konteksten som 

globaliseringen og den 4. industrielle revolution. Individets kontekst og roller kan således lukke eller 

åbne for de muligheder, et individ har for at agere på det 21. århundredes arbejdsmarked.  

 

Derfor vurderer jeg, at i forhold til tilrettelæggelse af vejledningen, må man sammen med vejledte, 

gå ind og udforske leverummet. Hvilke roller er af betydning for den vejledte? Og tegner der sig et 

mønster i prioriteringerne af disse roller? Hvilken forståelse har vejledte, af sine roller i netop den 

kontekst de er indlejret i? Hvilke ressourcer har vejledte at trække på? Familie og venners opbakning 

(eller mangel på samme)? Netværk med andre i lokalsamfundet – f.eks. gennem foreningsliv?  

                                                           
52 Højdal og Poulsen, s. 42 
53 Ibid, s. 47 
54 Strategier for karrierevejledning, s. 9 
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Super nævner seks kerneroller af betydning i et menneskes liv. Det er rollen som barn, elev/ 

studerende, privatperson, samfundsborger, arbejdstager og familiemenneske55. Rollen som 

arbejdstager og samfundsborger er relevant at udforske sammen med den vejledte, fordi den 4. 

industrielle revolution og globaliseringen, griber ind i arbejdstager rollen, og det samfund vi lever i. 

F.eks. kan man blive fyret uden selv at have ønsket det, eller forandringer i jobindhold kan gøre, at 

man ikke længere har ’de rigtige kvalifikationer’. 

 

Ved at afdække arbejdsrollen og rollen som samfundsborger, kan det hjælpe vejledte med at udsøge 

og stimulere interesser for roller, som måske skal opprioriteres. Jeg tænker her f.eks. på, at voksne 

i transitioner (tidlig voksendom og midtliv 25-64 år), på et tidspunkt har haft rollen som 

elev/studerende. Hvis man mister sit job, fordi ens kompetencer ikke matcher arbejdsmarkedets 

krav, er det muligt, at man sammen med vejledte kan udforske dennes tidligere rolle som 

elev/studerende. Herigennem kan man se, om der er nogle tidligere læringserfaringer, som kan 

anvendes i.f.t. opkvalificering. 

 

På baggrund af en række kerneroller, danner individet en mening, der kan beskrives som essensen 

af den person, man ønsker at være56. Denne mening er også vævet ind i livsbetingelser, situationer, 

udviklingsopgaver samt værdier og mål. Netop værdier og mål, mener jeg er vigtige at inddrage i 

samtalen med vejledte, fordi de kan være et stærkt styringsredskab i.f.t. at træffe valg.  

 

I min vejledningspraksis, ser jeg ofte, hvad det gør for vejledte at få sat ord på betydningsfulde 

værdier og mål. Som eksempel kan man se, at antallet af ledere i det offentlige er det faldet de 

seneste 6 år57. Fra min tid som jobcenter vejleder, kan jeg kende det billede blandt mine ledere. 

Mange af dem brænder for det socialfaglige i deres job, men ikke nødvendigvis for leder rollen. Med 

andre ord er der et mismatch imellem job indholdet, og det som individet står for i.f.t. sine værdier. 

 

I en sådan situation, er det derfor min vurdering, at man skal hjælpe vejledte med indsigt i, om de 

helt eller delvist, arbejder modsat de værdier, de står for. Beslutningen om at tage ansvar for dette 

ligger helt og holdent hos den vejledte. Men min erfaring siger mig, at det er sundt for vejledte at, 

der bliver spurgt ind til mål og værdier, for at man kan finde ud af, om man er det rette sted i ens liv.  

 

 

                                                           
55 Højdal og Poulsen, s. 54 
56 Ibid, s. 54 
57 Antallet af chefer er raslet ned, s. 1 
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3.2 Livsforløb 

Livsforløbet er det store billede, der tegner sig – den tidsmæssige dimension på hvordan stadier i 

livet falder sammen med forskellige typer af udviklingsopgaver. De forskellige opgaver gennemløbes 

i en maxi- eller mini cyklus i stadierne: vækst, udforskning, etablering, opretholdelse og løsrivelse58. 

Den 4. industrielle revolution og globaliseringen er med til at forme, et karriereforløb med kortere og 

mere skiftende ansættelser59  

 

Derfor er det forventeligt, at der vil være langt flere mini cyklusser, i løbet af et livsforløb, når man 

har et ´prækært´ tilhørsforhold til arbejdsmarkedet. Et individ i prekariatet skifter hyppigere job og de 

mange skift, kræver lige så hurtige sekvens skifter imellem vækst, udforskning, etablering, 

opretholdelse og løsrivelse. Hvordan kan vejledningen tilrettelægges, således at den vejledte føler 

sig rustet til den omskiftelighed? 

 

Ifølge Super kan man arbejde med menneskers livsforløb, ved at identificere den underliggende 

struktur af mening, som tillægges de begivenheder, der indtræffer og de prioriteringerne, der 

foretages mellem de forskellige livsopgaver60. Ved at indkredse den betydning den vejledte tillægger 

de forandringer, der sker i dets kontekst, kan man som vejleder indfange det Super omtaler som 

vejledtes ´coping ressourcer´61. Dette er et udtryk for, hvor godt vejledte er i stand til at håndtere det 

at vælge eller skulle tilpasse sig – f.eks. et erhverv. Med andre ord kunne man omskrive det til ´valg 

parathed´ eller ´åbenhed overfor forandringer´.  

 

Derfor vil jeg i tilrettelæggelse af vejledningen, med udgangspunkt i livsforløbet, anbefale, at man 

anvender Supers ”Values inventory”62. Her fokuserer man på udviklingsopgaver frem for et klart og 

udkrystalliseret karrierevalg. Mit argument for at bruge det i samtalen om livsforløbet er, at ikke alle 

vejledte har et klart og udkrystalliseret valg, hvis de er blevet fyret eller står i en anden sårbar eller 

fastlåst situation. Her man kan bruge vejledtes værdier til at udrede hvad, der har ligget til grund for 

det der er sket, det der sker lige nu og – ikke mindst – det som kan ske i fremtiden i livsforløbet. 

 

For at understøtte vejledningen, vil jeg også bruge en form for visuelle job kort, til brug for min egen 

og vejledtes forståelse af dennes livsforløb. Vejledte kan udvælge kort i tre kategorier: Min fortid, 

                                                           
58 Højdal og Poulsen, s. 48 
59 (a) Standing, Guy, s. 29 
60 Højdal og Poulsen, s. 49 
61 Ibid, s. 64 
62 Ibid, s. 66 
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min nutid og min (ønskede) fremtid. Min erfaring fortæller mig, at det kan indfange de fællesnævnere 

der har været, er nu, og kan blive en del af vejledes fremtidige livsforløb.  

 

3.3 Selvopfattelsens betydning: 

Super definerer selvopfattelse som ”et billede af én selv i en rolle, en situation eller et job, udførende 

et sæt af funktioner eller i et netværk af relationer” og den erhvervsmæssige selvopfattelse som ”den 

konstellation af personlige attributter, som individet anser for at være erhvervsmæssigt relevante; 

disse kan være eller ikke være blevet oversat til en erhvervsmæssig præference”63. Den rene 

selvopfattelse er individets syn på sig selv som familiemenneske, samfundsborger etc., mens den 

erhvervsmæssige selvopfattelse, relaterer sig til den eller de roller, der hører til i arbejdets verden. 

Hvordan kan man arbejde med selvopfattelsen i tilrettelæggelse af vejledningen? I forhold til 

karrierevalget omtaler Super muligheden for, at man arbejder med et objektivt og subjektivt 

perspektiv på personens selvopfattelser. 

 

Det objektive perspektiv relaterer sig til personens objektive og målbare erhvervskarakteristika, som 

man kan finde ud af ved at bruge en interesse- eller færdighedstest – f.eks. en træk-faktor test som 

jobspor.dk. Her kan vejledte reflektere over egen erhvervsmæssige selvopfattelse og testens 

opfattelse af dem. Jeg har tidligere brugt jobspor overfor personer, der har en vis karriere modenhed, 

da det kan sige noget om præferencer og fællesnævnere i vejledtes jobønsker. Jeg vurderer, at 

jobspor, som værktøj fortsat er relevant, om end relevansen bliver mindre, efterhånden som jobs 

bliver mere komplekse og sværere at indfange essensen af.  

 

Super beskriver det subjektive perspektiv i personens erhvervsmæssige selvopfattelse som ”Mig 

selv som x, y, z” i erhvervsmæssig forstand, og den mening eller værdi, som tillægger et valg64. I 

forhold til tilrettelæggelse af vejledningen, kan samtalen kredse om den indholdsmæssige dimension 

i valget. Det indholdsmæssige relaterer sig til de interesser og værdier, der ´bor i´ vejledtes 

selvopfattelsessystem, men kan også knytte sig an til de evner og færdigheder personen har.  

 

I et givent valg ligger også et udbytte, man kan overveje at tale om. Udbyttet er den motivationsfaktor, 

der ́ bor i´ vejledte. Via vejledningssamtalen kan man spørge ind til vejledte og arbejde med at ”bygge 

bro til en ønsket fremtid”. Vance R. Peavy har udviklet en øvelse hvori, man sammen med vejledte 

                                                           
63 Højdal og Poulsen, s. 60 
64 Ibid, s. 57 
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tegner en nutid og en (ønsket) fremtid65. Imellem disse to poler tegner man en bro, og sammen med 

vejledte taler om, hvad der skal til af initiativer for, at den ønskede fremtid kan realiseres. 

 

3.4 Fremtidsforestillinger og narrativer: 

Vejledtes historie og den foregående vejledningssamtale omkring selvopfattelse, giver vejledte 

indsigt i sin egen indholdsmæssige opfattelse af sit ´selv´ som menneske, men også i relation til 

arbejdets verden.  Et slutprodukt af dette, kan være udvikling af nye af nye interesser, og nogle 

fremtidsforestillinger om nye roller på arbejdsmarkedet. Dermed er der basis for konstruktion af nye 

selvopfattelser hos vejledte og nye forståelser af den kontekst vejledte lever i. 

 

Det kræver dog, at vejlederen ansporer vejledte til refleksion over mulige ønskede fremtider. Som 

karrierevejleder i mit nuværende job, bruger jeg Vance Peavy´s kontrafaktiske eksperiment66, hvor 

man går ind og ”isolerer” de forhold, man ikke kan gøre noget ved, og kun arbejder med ønsker for, 

hvordan det ideelle arbejdsliv kunne se ud.  

 

I den øvelse kommer der mange urealistiske forslag, men der kommer faktisk også nogle meget 

håndgribelige ting, som er til at ændre. Ved at anspore vejledte til at gøre noget ved det, som faktisk 

kan ændres, så er det i sig selv kilde til forvandling. Dette vurderes som et muligt element i 

tilrettelæggelse af vejledningen  

 

3.5 Mulighedsstruktur og karrieremodenhed: 

Netop de ”tilgængelige muligheder” er ifølge Super med til at forme individets individuelle 

karrieremønster. Dette formes tillige af forældrenes socioøkonomiske forhold, individuelle faktorer 

(uddannelse, færdigheder og evner), personlige karakteristika (behov, værdier, interesser og 

selvopfattelser) samt den individuelle karrieremodenhed hos individet67. 

 

I et tilfælde hvor individets teknologiske kompetencer ikke matcher arbejdsmarkedets krav, er job 

mulighederne begrænsede til færre og færre jobs i fremtiden. Ifølge Super vil individets evne til at 

mestre sådanne kontekstuelle forandringer, afhænge af dets parathed til at møde sådanne 

udfordringer68. Deres evne til at imødekomme arbejdsmarkedets forandringer, er således også et 

udtryk for deres karrieremodenhed. Derfor er det vigtigt, at vejlederen finder ud af, hvilket niveau 

den vejledtes karrieremodenhed er på.  

                                                           
65 Peavy, Vance, s. 99 
66 Ibid, s. 76 
67 Højdal og Poulsen, s. 44 
68 Ibid, s. 45 
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Metodemæssigt kan man gå ind og arbejde med vejledtes historie, omkring tidligere succesfulde 

forandringer fra en maxi/mini cyklus til en anden69. Dette behøver ikke kun at indebære 

erhvervsmæssige transitioner, men også transitioner fra privatsfæren. F.eks. en flytning fra en 

landsdel til en anden og succesfulde implementering i den nye kontekst.   

 

Delkonklusion: 

Allerede i 1957 påpeger Super, at mangel på viden om erhverv og uddannelse og mangel på 

muligheder, kan være begrænsende for individet i forhold til at agere som attraktiv arbejdskraft70. 

Med den 4. industrielle revolution og globaliseringen er det svært at få det føromtalte overblik, over 

netop erhverv og uddannelse. For kortuddannede og ufaglærte er det endnu sværere, fordi i deres 

verden må man tage hvad man kan få, ikke nødvendigvis det man ønsker.  

 

I forhold til tilrettelæggelse af vejledningen, ser jeg samtalerne med vejledte om leverum, livsforløb, 

og især værdier, som det mest anvendelige fra Super. Værdierne kan fungere som styringsredskab 

for vejledte. Vejledtes narrativer og fremtidsforestillinger bør inddrages, for at hjælpe vejledte med 

at konstruere nye opfattelser af sig selv, og den omverden karrierevalget er indlejret i. Dette kan ske 

gennem vejledningsssamtaler, og brug af Vance Peavy´s kontrafaktiske eksperiment eller øvelsen 

om at bygge bro til fremtiden. 

 

4. Bright og Pryor - Chaos Career Theory: 

CCT er ifølge min opfattelse et godt værktøj til at omfavne usikkerhed, og skift i individets livsforløb 

og kontekst. Overordnet handler CCT om at håndtere skift – i Brigth og Pryor termer: ”Shiftwork”71. 

Hyppige job skift og usikkerhed kræver ressourcer hos individet. Det gør at løbende feedback fra 

vejledning, vil være bedre end planer, der ikke kan realiseres72. Derfor handler CCT vejledning om 

hvordan uforudsete hændelser som fyringer, omstruktureringer, hyppige ændringer i job indhold 

(´skifter`) kan håndteres som muligheder frem for trusler. Lidt som John Krumbolz beskriver i sin 

”Planned Happenstance Teori73, hvor det at sætte sig i uventede situationer – opsøge heldet – åbner 

for nye muligheder. I det følgende redegøres for, hvordan vejledningen kan tilrettelægges i forhold 

til CCT tankegangen. 

 

 

                                                           
69 Højdal og Poulsen, s. 53 
70 Super, The psychology of careers, s. 114 
71 Bright og Pryor, s. 49 
72 Ibid, s. 185 
73 The Happenstance Learning Theory, s. 135 
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4.1 Forventningsafstemning 

I CCT vejledningen afstemmer man forventninger om, hvilket udbytte den vejledte ønsker. Dermed 

skaber man ro på en situation, hvor den vejledte kan føle sig utryg. CCT adskiller sig ved, at man 

allerede på dette trin anvender visuelle kort som værktøj til at hjælpe vejledte med at få sat ord på 

værdier, betydningsfulde temaer og det som Brigth og Pryor kalder ”hverdags spiritualitet”74. Hvert 

kort har billeder og buzz words / sætninger, som kan handle om at tage chancer, løfte i samlet flok, 

stå i usikkerhed etc. Samlet set hjælper det vejleder og vejledte til at se, hvad der er på spil og hvad 

der er vigtigt i den vejledtes liv lige nu. På baggrund her af kan man finde en retning, og et udbytte 

for det vejledningsforløb den vejledte skal igennem.  

 

4.2 Hjælp vejledte til at forstå ”kaos” 

Dette trin handler om at hjælpe vejledte til at forstå, at planlægning af job og karriere er underlagt 

usikkerhed og uforudsigelighed. For at illustrere dette, anvender Bright og Pryor metaforer som 

værktøj til at illustrere, hvor mange variable, der kan påvirke et individs karriere75. F.eks. kan et 

karriereforløb beskrives som en ”rejse”. Men undervejs har uforudsete begivenheder og 

chancetagning, været med til at gøre rejsen ikke lineær, frem for en rejse i lige linje fra A til B. Med 

basis i fortællingen om vejledtes karriere forløb / historie ses hvor mange begivenheder, der kan 

påvirke et karriere forløb. Denne indsigt vil, ifølge Bright og Pryor, hjælpe vejledte, til bedre at 

acceptere chancetagning og se, at karriereveje ofte er fyldt af uforudsigelighed, og hvad de fleste 

betragter som ”tilfældigheder”76 

 

For at indfange vejledtes parathed overfor usikkerhed og chancetagning har Bright og Pryor udviklet 

Exploring Reality Chaos Checklist77. Testen har en række spørgsmål, som kredser om 

begivenheder, hvor vejledte står over for vigtige valg. I testen scorer vejledte point efter, hvor parat 

denne er til at tage chancer, gribe om det ukendte og rumme usikkerheden i de valg man træffer. 

Jeg vurderer, at testen vil være god over for, ikke bare prekariatets medlemmer, men i det hele taget 

alle voksne i transitioner i vækst og midtliv. Den er med til at indfange vejledtes parathed, overfor 

forandringerne den 4. industrielle revolution og globaliseringen stiller os over for. 

 

4.3 Samtale om fejl og fejltagelser 

Hvis man søger vejledning, fordi man f.eks. har mistet sit job, kan man være tilbøjelig til at se det 

som, at der må være begået en ´fejl´. Opfattelsen hos vejledte kan være, at den plan de har haft for 

                                                           
74 Bright og Pryor, s, 129 
75 Ibid, s. 61 
76 Ibid, s. 4 
77 Se http://www.jimbright.com/tests/ 
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deres karriere, ikke er lykkedes, og derfor må der være en ´fejl´. Ofte fører den samtale til 

diskussioner om fejl i samfundet, på arbejdsmarkedet og mere generelt i livet. Deling af historier om 

oplevede karriere fiaskoer kan bruges til at drage paralleller til usikkerhed - hvilket viser, at det er 

uundgåeligt - og inden for rammerne af læring – og som ikke kan ske uden det. For vejlederen 

handler dette trin om, at sammen med den vejledte, at gå et ”spadestik dybere” i.f.t. ideer om 

forandring, chance og usikkerhed. 

 

4.4 Mønstre og gennemgående temaer 

Dette trin handler om at få vejledte til at reflektere over, og forstå deres karrieremønstre bedre. 

Føromtalte brug af kort (se afsnit 4.1) foreslås som værktøj til brug for identifikation af mønstre og 

temaer. Men CCT skeler også til andre konstruktivistiske vejledningstraditioner og foreslår teknikker 

som skitseret af Amundson og Poehnell78 i øvelsen ”Hjulet”. Her identificerer vejledte sine egne 

kvaliteter, inden for arbejdsmarked og uddannelse, men også i forhold ”soft skills” som værdier, 

personlig stil, normer, interesser samt job- og fritidserfaringer.  

 

Jeg vurderer, at dette 360 graders perspektiv på vejledtes leverum er med til at tegne nogle mønstre, 

som vejledte kan kende. Netop fordi den ikke kun indfanger vejledtes selvopfattelser i forhold til job 

og karriere, vurderer jeg, at den er anvendelig overfor en meget stor målgruppe af voksne i 

transitioner.  

 

4.5 Samtale om mønstre 

Først og fremmest er det vejledtes egen fortolkning, som kommer i første række. Hvilke temaer og 

mønstre ser de?  Hvad er de vigtigste temaer, der dukker op? Hvad er deres bekymringer? Hvordan 

relaterer bekymringerne sig til deres mål? Min erfaring siger mig, at nogen gange ”drukner” mål og 

karrierevalg i bekymringer hos den vejledte. Derfor er samtalen om mønstre og temaer vigtig 

sammen med vejledte.  

 

Ved at identificere de barrierer som vejledte møder ude fra eller ”skaber for sig selv”, kan man 

sammen med vejledte finde ud af hvilke forhold, man selv er herre over og herigennem stimulere 

valgparatheden og hjælpe den vejledte til at turde træffe nye valg. 

 

4.6 Opmærksomhedspunkter i CCT vejledningen - Åben og lukket tænkning 

I CCT anbefales forsigtighed med ikke at drage for hurtige konklusioner, og give vejledte plads til at 

drage egne konklusioner. For nogle vejledte kan det være svært at få sat de rigtige ord på situationer, 

                                                           
78 Amundson N, Poehnell G., s. 10 
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værdier og temaer, og derfor må vejlederen assistere med uddybende spørgsmål som: "Kan du se 

noget andet i den historie?" eller "Er der en anden måde, hvor den historie er vigtig for dig?" ”Hvilke 

andre beslægtede job, kender du til som minder om x,y,z” og ”Hvilke andre brancher kender du, hvor 

du kan få lov til at udleve værdien om x,y,z” 

 

At stille sådanne spørgsmål kan hjælpe vejlederen med at pejle sig ind på, om vejledte opererer i 

åbne eller lukkede tankemønstre. En vejledt kan f.eks. have en overdreven fokus på mål eller 

kompromisløshed som kan stå i vejen for andre muligheder. Der kan også være tale om en enten / 

eller – sort / hvidt alternativ, eller valg mellem to jævnbyrdige alternativer. Endelig kan nogle vejledte 

forsøge at styre begivenheder – f.eks. at håndtere usikkerhed,og svære situationer -  ved at følge 

deres eget normsæt af regler og rutiner. Sådanne tankesystemer er lukkede og begrænser den 

åbenhed overfor forandringer, som CCT vejledningen skal medvirke til.  

 

En åben tænkning omfavner derimod, og ser muligheder i forandringer. Da forandringer viser sig 

uundgåelige, gennem vejledtes historier, kan man hjælpe vejledte til at gribe forandringer og 

omfavne de kreative muligheder som usikkerhed bringer med sig.   

 

Med andre ord er det i vejledningen vigtigt, at man observerer de underliggende betydninger 

vejledtes tankemønstre er udtryk for. Vejledte er måske ikke klar over de begrænsninger, et lukket 

tankemønster fører med sig, og de muligheder en åben tænkning giver af fordele. 

 

4.7 Parathed overfor ændringer: 

Bright og Pryor har udviklet en række værktøjer til at vurdere vejledtes parathed over for ændringer: 

Disse er Luck Readiness Index (LRI) og Change Perception Index (CPI)79. CPI måler på parametre 

som bl.a. følsomhed overfor vedvarende forandringer, behov for kontrol, formål i livet og arbejdslivet. 

LRI måler på forhold som fleksibilitet, evner for chancetagning, vedholdenhed, nysgerrighed og self-

efficacy, som vi kender fra Jonh Krumbolz. 

 

Disse tests bidrager vejledningen, ifølge CCT, til en større selv forståelse hos vejledte omkring egen 

situation. Budskabet er, at man skal hjælpe vejledte med at dyrke chancetagning og usikkerhed som 

en mulighed frem for en trussel. 

 

 

 

                                                           
79 Bright og Pryor, s. 119 + 120 



23 
 

4.8 Opfølgning 

Som i ethvert vejledningsforløb er der en opsamling på de gennemførte vejledningssamtaler, hvor 

vejledte får muligheder for at komme frem med de refleksioner, og tanker de har gjort sig undervejs. 

Svagheden i CCT vejledningsforløbet er efter min mening en manglende prioritering af mål og 

delmål. Omskiftelighed og forudsigelighed, er vigtigt at forholde sig til, men min erfaring siger, at det 

er vigtigt at have mål og delmål som styringsværktøj. CCT foreslår i stedet for en rapport, som 

sammenfatter de tanker og konklusioner, som vejledte er kommet frem til. Denne rapport skal støtte 

vejledte til yderligere refleksion og nye ideer. Formålet er ”træning” i hyppige, uundgåelige og 

vedvarende skift i vejledtes livsforløb og leverum. 

 

4.9 Delkonklusion 

I sin helhed rummer CCT vejledning et godt potentiale, da den hjælper vejledte med at gribe 

usikkerheden som en chance. Vejledningen har mange visuelle elementer med anvendelse af mind 

mapping, jobkort, illustrationer og dens rødder i konstruktivistisk vejledning gør, at den vil være 

anvendelig for mange nordiske vejledere. I en verden underlagt globalisering og den 4. industrielle 

revolution, er det godt at have en vejledningsmetode, som hjælper med at finde kimen til de små 

handlinger, der kan skabe de store forandringer. Over for prekariatet vurderes dette som en god 

indgangsvinkel, da deres mulighedsstruktur er mere fastlåst, grundet socioøkonomiske forhold eller 

i deres selvopfattelse. I den henseende tilbyder CCT en god mulighed for, at man sammen med 

vejledte kan afsøge de muligheder, der trods alt er tilgængelige, og at man som vejleder løbende 

hjælper vejledte med mere feedback, for at tilpasse sig til et hastigt skiftende arbejdsmarked. 

 

5. Konklusion: 

Globaliseringen og den 4. industrielle revolution er i den grad en ”game changer” for voksnes 

deltagelse på arbejdsmarkedet. Globaliseringen har allerede holdt sit indtog over en årrække, hvor 

arbejdskraftens frie bevægelighed er blevet endnu større. Det paradoksale i fremtiden består i, at 

mulighederne stort set kun er blevet bedre, for den bedst uddannede del af arbejdsstyrken, mens 

dem som opererer som ufaglært eller kortuddannet, risikerer at ende i tidsbegrænsede ansættelser, 

uden særlig stor ansættelsessikkerhed. Det dobbelt paradoksale består i, at der hvor arbejdskraften 

rejser hen, risikerer de at komme i konfrontation med den nuværende arbejdsstyrke. og dem som 

varetager deres interesser (f.eks. fagforbund), fordi de agerer i jobs med vilkår, der er lig med unfair 

konkurrence overfor den eksisterende arbejdsstyrke. 

 

Den 4. industrielle revolution påvirker ved den massive anvendelse af IT i jobs og det produktions- 

udstyr, der anvendes. Det fremgår på side 5, at en analyse anslår, at ny anvendelse af teknologi på 
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verdensplan, vil overflødiggøre over 7 mio. jobs inden for den 15 største økonomier i verden, men 

det vil også skabe 2 mio. helt nye jobs. Overskuddet af arbejdskraft, er i fare for at ende i prekær 

arbejdsmarkedsdeltagelse. Dem, som ender udenfor arbejdsmarkedet, har behov for opkvalificering 

og efteruddannelse, hvis ikke det skal føre konsekvenser med sig i det samfund de bor i. Dette kan 

f.eks. være en langtidsledighed eller parallelsamfund med etniske monoriteter.  

 

Samtidig vil det også give en større udfordring for dem af os, der skal vejlede disse voksne. Det er 

ikke kun et spørgsmål om at hjælpe vejledte med at opnå de rette faglige kvalifikationer, men også 

om at opnå de rette personlige kvalifikationer. Egenskaber som problemløsningsfærdigheder, 

forhandling, samarbejde, kommunikation og tværkulturel forståelse er i højsædet på det 21. 

århundredes arbejdsmarked.  

 

Tilrettelæggelse af vejledningen over for de mest udsatte kortuddannede og ufaglærte voksne, må 

derfor først og fremmest tage udgangspunkt i, at de er i en sårbar situation. En del af dem har løs 

tilknytning til forskellige typer af job, som alle sammen er kendetegnet ved forhold som 

tidsbegrænsning, usikkerhed og manglende fremtidsperspektiver i ansættelsen.  

 

Deres motivation og ´tro på egen formåen´ er på lavt niveau, og derfor må afsættet være en 

synsvinkel på, det som fungerer i vejledtes liv. Med baggrund i dette, må man som vejleder ud fra et 

konstruktivistisk udgangspunkt, hjælpe vejledte til at gribe om usikkerheden, og se det som en 

chance for karriereskift frem for et nederlag. Dette er bl.a. indfanget i Chaos Career Theory, som i 

sin vejledningsmetodik lægger vægt på at håndtere usikkerhed, tage chancer, (´skift´), og bruge 

vejledtes historie, til at se hvilke succesfulde skift den vejledte har gennemlevet. Dette skal give 

afsæt for nye muligheder. 

 

Vejledningen på det 21. århundredes arbejdsmarked kan derfor karakteriseres som en form for 

overgangsvejledning, hvor man som vejleder i højere grad hjælper den vejledte med at klæde sig 

selv på fagligt og personligt, i forhold til de hyppige skift i job og karriere. 

 

6. Perspektivering: 

Hvad gør det for udsatte individers handlekompetence, når fremtidsudsigterne og jobmulighederne 

er usikre? Tør man gribe en chance? Er troen på ens egen (intentionelle) formåen – self-efficacy 

beliefes – så lille, at man giver op på forhånd? Det at træffe et valg kræver jo, at man har overblik 

over valgsituationen, og kan igangsætte handlinger i den kontekst valget er indlejret i.  

 



25 
 

John Krumbolz beskriver en situation som han kalder ”Zetheophobia”80. Det betyder, at nogle 

individer afholder sig fra at træffe valg. Årsagerne er mange, men kan bl.a. tilskrives, at individet ikke 

har de rette kompetencer, eller mangler selvindsigt og ikke evner at se egne kompetencer bragt i 

spil i andre situationer og jobs. Tilstanden ”Zentophobia” kunne meget vel passe på ufaglærte og 

kortuddannede voksne og den svageste del af prekariatet.  

 

Et gammelt mundheld hedder: ”Du kan tvinge hesten til truget, men du kan ikke tvinge den til at 

drikke”. Så hvis vejlederen skal hjælpe vejledte med at udfordre sig selv og tage chancer, så 

afhænger det af, om den vejledte kan se fordelen i dette. Budskabet om, at uventede situationer og 

muligheder giver nye læringserfaringer, vil måske ikke altid finde klangbund hos den vejledte.  

 

Hvis det skal lykkedes, er mere synlige trædesten i efteruddannelses systemet nødvendige – f.eks. 

gennem mere realkompetencevurdering. Samtidig mener jeg, at en anerkendelse og opprioritering 

af personlige kompetencer ligeledes må udgøre en af disse trædesten. Det kan være i form af 

personlig coaching, livsmestringsstrategier, eller andre former for personlige udviklingsværktøjer 

tilpasset individets behov. 

 

De ´rigtige kompetencer´ i forhold til de fremtidige krav er svære at tilegne sig. Hvis man skal hjælpe 

kortuddannede, ufaglærte og prekariatets medlemmer, er min vurdering, at man bør gribe 

vejledningsindsatsen anderledes an end i dag. Empowerment bliver et centralt begreb og jeg tror at 

den fremtidige vejledningsopgave, i højere grad, bliver at agere som facilitator, i.f.t. at den vejledte 

kan aktivere sin indre motivation. Herunder ikke mindst at acceptere usikkerheden i de skift, der sker 

hurtigere og hyppigere, og mestre at agere i den kontekst. 
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