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DA FINANSKrISeN BeGyNDer at kradse 
i 2008, mister Martin sit job. Han er ansat 
som sælger i detailhandlen og er meget væk 
hjemmefra. Men krisen varsler en ny tid.

»Allerede fjorten dage efter jeg stopper som 
sælger, kommer min datter til mig og siger, 
hun synes, hun har fået en ny far. en helt 
anden far, end hun har haft nogensinde før. 
Og det rammer dybt i én, at man skal have at 
vide, at man højst sandsynligt de sidste otte år, 
man har kørt som sælger, har været en dårlig 
far,« siger Martin. Datterens ord bliver en 
øjenåbner for Martin, som beslutter sig for »et 
alvorligt jobskifte«.

»Det blev et vendepunkt for mig, og jeg 
spurgte mig selv: Hvis jeg ikke skal være det, 
jeg har været, hvilken vej kunne jeg så tænke 
mig at gå?« fortæller Martin. Han finder frem 
til, at han gerne vil arbejde med børn.

»Jeg tæppebombede alt pædagogisk og 
sendte måske 200 ansøgninger af sted. Jeg 
kunne ikke give dem noget som helst – andet 
end livserfaring. Men heldigvis fik jeg arbejde 
i en SFO,« siger Martin, der i dag arbejder 
som støttepædagog.

»Nu er jeg selv et pædagogisk sted og ser en 
masse forældre, der måske også kunne have 
brug for at stoppe op,« siger han. »Hvis ikke 
krisen var kommet, så var det ikke sikkert, jeg 

ville have skiftet branche. I dag er jeg glad for, 
at det er sket – for jeg har set en helt anden 
vej, hvor jeg trives – selvom jeg ikke tjener no-
gen penge i forhold til tidligere. Men jeg har 
nogle andre gode ting med hjem fra arbejdet,« 
siger Martin.

Den produktive pause
Martin er en af de 21 danskere, der har fortalt 
deres arbejdslivshistorie til en forskergruppe 
på Institut for Uddannelse og Pædagogik 
(DPU), Aarhus Universitet. Forskerne er med 
i et europæisk forskningsprojekt om karriere-
planlægning i en krisetid, ’Learning for career 
and labour market transitions’. Projektet 
tager afsæt i individuelle arbejdslivshisto-
rier i fem europæiske lande og undersøger, 
hvordan uddannelses- og vejledningssystemet 
kan hjælpe mennesker i overgangsfaser, fx 
perioder uden arbejde. 

»Hvad kræver det at skifte kurs? Hvordan 
støtter beskæftigelses- og uddannelsessy-
stemet op om mennesker, der befinder sig i 
overgange? Hvordan forstår den enkelte sin 
arbejdslivshistorie, og hvilke politiske, øko-
nomiske og sociale rammer er der om den hi-
storie? Det er spørgsmål, som vi ser nærmere 

»Der er et fantastisk 
læringspotentiale i 

pausen. Det er her, man 
får mulighed for at stoppe 

op. Men fra politisk 
hold tænker man ikke 

på overgangene som en 
pause, hvor man kan få 

mulighed for at reflektere 
og lære noget nyt.«

lektor pia cort
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på,« siger lektor Pia Cort, der sammen 
med Ida Juul og rie Thomsen står 
bag den danske del af projektet. et af 
temaerne i projektet er læringspoten-
tialet i ’den produktive pause’. Det kan 
fx være perioden mellem to job eller 
overgangen fra ungdomsuddannelse 
til videregående uddannelse. 

»Der er et fantastisk læringspoten-
tiale i pausen. Det er her, man får 
mulighed for at stoppe op. Men fra 
politisk hold tænker man ikke på 
overgangene som en pause, hvor man 
kan få mulighed for at reflektere og 
lære noget nyt. Man tænker ikke, at 
pausen kan bruges produktivt. Den 
herskende tænkning er, at overgange 
skal minimeres, for de er kostbare. 
Derfor handler det dybest set om at 
få folk hurtigst muligt væk fra den 
overgang, og derfor føres der en ’pisk-
politik’,« siger Pia Cort.

Strategisk tænkning giver bagslag
På et arbejdsmarked under konstant 
forandring kan det være belejligt at 
have en plan B for sit arbejdsliv. Men 
hvilken strategi skal man bruge for 
at finde en ny kurs og et job i en ny 
branche? Interviewpersonerne i forsk-
ningsprojektet opererer med forskel-
lige tilgange til, hvordan de planlægger 
og udvikler deres arbejdsliv. Den 
danske forskergruppe er inspireret af 
den britiske forsker Jenny Bimrose, 
der på baggrund af en undersøgelse 
har fundet frem til fire forskellige 
arketyper af »karriereplanlæggere« (se 
faktaboks). 

Kort fortalt har mennesker over-
ordnet set fire forskellige tilgange 
til, hvordan de flytter sig i arbejdsli-
vet. Nogle er strategiske og tænker 
lineært på at nå fra A til B. Andre er 
mere opportunistiske og griber de 
muligheder, der opstår, og flytter sig 
på den måde mere tilfældigt videre i 
arbejdslivet. Nogle har en evaluerende 
tilgang, hvor de reflekterer over nye 
muligheder ud fra tidligere erfaringer, 
og en mindre gruppe har en kunstne-
risk eller aspirerende tilgang.

»Det interessante er, at den danske 
beskæftigelses- og uddannelsespolitik 
og også vejledningssystemet beror på 
en strategisk tænkning. Men de fleste 
er opportunister, når det gælder kar-
rieren,« siger Pia Cort.

»Det er interessant, at man lægger et 
bestemt syn på karriereplanlægning 

ned på menneskers arbejdsliv og i 
uddannelsessystemet. Som elev, stu-
derende eller voksen skal man kunne 
sætte sig ned og sige ’hvor er jeg nu’, 
og man skal planlægge sig frem i en 
lineær retning. Men størstedelen af de 
mennesker, vi har interviewet i pro-
jektet, har en opportunistisk tilgang,« 
siger Pia Cort. Det betyder, at mange 
af de interviewede griber mulighe-
derne, som de opstår, og bevæger sig 
gennem livet uden de store strategiske 
overvejelser om deres karriere. 

Lineær tænkning
Pia Cort fortæller, at nogle af de 
opportunistiske interviewpersoner 
reagerer imod systemets strategiske 
tænkning, fordi den snarere lukker 
end åbner for muligheder.

»Beskæftigelsespolitikken fokuserer 
på, at man skal formulere sine mål 
og planlægge, hvordan man kommer 
derhen. I stedet kunne man prøve at 
åbne sin tænkning: ’hvem kender du? 
Hvad er mulighederne? Hvad kunne 
du forestille dig?’ Men der kommer et 
planlægningsfokus frem i vejledning 
og i støttefunktioner på jobcentre. Det 
ser jeg også tydeligt, når jeg taler med 
dem, der har været i kontakt med 
jobcentrene. Det er en lineær tænk-
ning om, at man hurtigst muligt skal 
ud på arbejdsmarkedet uden fokus på 
den enkeltes ønsker og muligheder for 
karriereskift,« siger hun.

Noget tyder på, at det snarere kan 
hjælpe at tænke opportunistisk og se 
på, hvilke muligheder der er i ens net-
værk, hvis man står uden job eller vil 
skifte retning. Nye tal fra Danmarks 
Statistik giver for eksempel et klart 
billede af, at flere danskere finder job 
gennem netværk, og at de kommunale 
jobcentre spiller en mindre rolle: Hver 
tredje dansker, der er startet i deres 
nuværende job inden for det sidste 
år, fandt jobbet via deres netværk, 
mens under 10 procent fandt deres 
job gennem kommunen, a-kassen eller 
jobcentret.

Rationel tilgang til tid
Det er ikke altid, at den lineære tænk-
ning kan hjælpe den enkelte videre i 
uddannelse og arbejdsliv. Pia Cort har 
arbejdet med pause- og tidsbegrebet i 
sin forskning, og hun ser i dag en klar 
modsætning mellem den politiske 
forståelse af tid, som er præget af 

hvordan håndterer men-
nesker i forskellige lande 
arbejdsløshed? Hvad bety-
der den danske flexicurity-
model for vores måde at 
se overgange mellem job 
på? Hvad kan europæiske 
lande lære af hinandens 
velfærdsstatsmodeller 
og tilgange til arbejdsliv 
og arbejdsløshed? Det 
er spørgsmål, som et nyt 
europæisk samarbejdspro-
jekt kaster lys over.

Forskningsprojektet ’Lear-
ning for career and labour 
market transitions’ sætter 
fokus på arbejdslivshi-
storier og sammenholder 
menneskers individuelle 
fortællinger med beskæf-
tigelses- og uddannelses-
systemet i en række lande: 
Danmark, tyskland, Frank-

rig, spanien og Italien. 
Projektet undersøger også, 
hvordan uddannelses- og 
vejledningssystemet kan 
støtte mennesker i over-
gange, fx  perioder uden 
arbejde. 

projektet er støttet af Ce-
defop – Europæisk Center 
for Udvikling af Erhvervs-
uddannelser. University of 
Warwick leder projektet. 
tre forskere fra Institut for 
Uddannelse og Pædago-
gik (DPU), aarhus Universi-
tet står for den danske del 
af projektet, rie thomsen, 
Ida Juul og Pia Cort. med 
afsæt i narrativ metode 
har de tre forskere bl.a. 
gennemført kvalitative 
interview med 21 menne-
sker i alderen 35-46 år om 
deres arbejdslivssituation.

KRise & 
KaRRieRe

Her er uddRaG FrA to 
AF iNterVieweNe:

FortælliNGer om

»Jeg er en rul-
lesten. Jeg vil 
gerne blive ved 
med at bevæge 
mig. Og det er 
formentlig grun-
den til, at jeg har 
skiftet job flere 
gange og prøvet 
forskellige ting. 
Fordi jeg tror, jeg 
må udvikle nye... 
lære nye ting og 
blive klogere.«

Jens

»Der eksisterer 
egentlig ikke sådan 
en karriereplanlæg-
ger i [firmaet], og 
jeg har aldrig haft 
en selv. Og alt som 
er sket ud af tilfæl-
digheder med, at nu 
er man, hvor man er, 
og så er der en, der 
kender en, og siger: 
’Vi skal lave det og 
det, har du ikke lyst 
til at komme over til 
det?’«

erik

»Jeg har aldrig reflekteret over, hvor jeg 
vil gå hen, og hvor langt jeg vil gå. Nej, 
det har jeg faktisk aldrig. På den anden 
side, jeg har heller aldrig tænkt over, om 
jeg var, hvor jeg gerne ville være. Det er 
alt sammen sket tilfældigt. set i bakspejlet 
skulle jeg have sagt stop. Jeg skulle have 
sagt ’det her er for meget’. men det gjorde 
jeg ikke, for det hele kørte fint... så jeg 
blev ved.«

erik

›
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planlægning, linearitet og time management, 
og den enkeltes forståelse af egen tid. Denne 
modsætning kom bl.a. til udtryk i Pia Corts 
evaluering af højskolen som brobygger til ung-
domsuddannelsen, det såkaldte »Kombinati-
onsprojekt«. evalueringen viste misforholdet 
mellem den rationelle uddannelsespolitik og 
unge, der står i overgangen mellem grundskole 
og ungdomsuddannelse og har behov for tid 
til at foretage et uddannelsesvalg. 

I dette projekt fik de unge tid via et høj-
skoleophold − og en pause til at prøve sig 
selv af i et forpligtende fællesskab. De unges 
fortællinger stod i skærende kontrast til deres 
fortællinger om folkeskolen og deres oplevel-
ser fra ungdomsuddannelserne. Kravet om 
konstant at skulle forholde sig til fremtiden 
og reflektere over sig selv skabte ængstelse og 
en følelse af mindreværd hos denne gruppe 
af unge. Især blev uddannelsesplaner trukket 
frem som et styringsredskab, der skabte en 
følelse af øget pres, fortæller Pia Cort.

en af eleverne udtrykte modstanden mod 
uddannelsesplaner sådan her: »Hader dem! 
Fordi, de er simpelthen så ubehagelige. Vi er 
blevet mødt med dem siden 7. klasse, og jeg 
har hadet det så meget, fordi når man ikke 

ved det, og man skal fortælle, hvad man skal 
lave fem år frem, så er det bare … shit! Jeg har 
fandeme fældet mange tårer over de der ud-
dannelsesplaner«. 

Uddannelsesplanerne er et udtryk for den 
rationelle uddannelsesplanlægning og forestil-
lingen om, at uddannelses- og erhvervsvalget 
kan planlægges som et linerært forløb. 

»Helga Nowotny bruger begrebet »proper 
time«, dvs. den enkeltes egen tid, og beskriver, 
hvordan den enkeltes »proper time« støder 
sammen med andres »proper time« og skal 
indordne sig under samfundets tidsforståelse. 
Jeg arbejder selv med begrebet »policy time« 
som modsætning til »proper time«. Det, som 
karakteriserer »policy time«, er effektivisering 
og lean,« siger Pia Cort. 

Krisetid er skiftetid
Forskningsprojektet om karriereskift sætter 
de individuelle historier i forhold til en større 
samfundsmæssig fortælling om jobcentre, øko-
nomisk krise, outsourcing, samfundets syn på 
arbejdsløshed, beskæftigelsespolitik, virksom-
heders personalepolitik mv. Den overordnede 
historie handler om krise og individualisering.

»Vi kan se krisen helt klart og tydeligt tegne 
sig op i interviewene. Mange af dem, vi har 
snakket med, er blevet fyret i virksomheder, 
der har skåret ned. Men det er også interes-
sant at se, at den store fortælling ofte ikke er 
direkte til stede i interviewene,« siger Pia Cort 
og henviser til, at individualiseringen træder 
tydeligt frem i interviewene. Flere af de inter-
viewede ser det, som om der er noget galt med 
dem, hvis virksomheden må skære ned og 
derfor afskediger dem. Den stærke individu-
elle tilgang har overrasket Pia Cort.

»efter krisen i 2008 havde jeg forventet, 
at man begyndte at se arbejdsløshed som et 
samfundsmæssigt problem. Vi har fået en glo-
bal krise, som gør, at det enkelte individ bliver 
udsat for nogle kræfter, som han eller hun er 
fuldstændig magtesløs over for. Det interes-
sante er, at mange af dem, vi har interviewet, 
er ramt af offentlige nedskæringer. Der har 
været en generel nedskæring på 10 %, men 
de fleste af de interviewede ser det som deres 
ansvar. Jeg kan næsten kun se det individuelle 
perspektiv i interviewene og i den brede of-
fentlighed,« siger hun.

Dovne Robert
Pia Cort giver som eksempel debatten 
om Dovne robert. Da Dovne robert blev 
landskendt i efteråret 2012, blev han et ansigt 
på den arbejdsløse dansker, der snylter på 
velfærdsstaten – og det er et billede, der går 
igen i den generelle forståelse, eller diskurs, 
om arbejdsløse, mener Pia Cort. 
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Den 
strategiske 

tilgang
her tænker man strategisk og 
målrettet: ’hvordan kommer 

jeg videre til næste sted?’. man 
planlægger fra a til B.

Den 
evaluerende 

tilgang
her tænker man bagud: Hvordan 

har mit arbejdsliv formet sig? 
Hvordan kan jeg bruge de erfa-

ringer i et nyt job?

Den 
opportunistiske 

tilgang
her griber man muligheder uden 
nødvendigvis at have en strate-

gisk overvejelse. 

Den 
aspirerende 

tilgang
her har man en slags livsmål, fx 
et kunstnerisk mål. arbejdslivet 
spiller ikke nødvendigvis den 

store rolle, for man kan finde sin 
identitet i det, man laver uden 
for arbejdet, fx en kunstnerisk 

udtryksform.

tæNker DU 
stRateGisK, 

aspiReReNde, 
oppoRtuNistisK 

eller 
eValueReNde?

1

2

3

4

Hvordan planlægger man sin 
karriere, når man har sagt op, 
fået en fyreseddel eller på an-

den vis står i en overgang? 
Den britiske forsker Jenny 
Bimrose har sammen med 

sally-anne Barnes identificeret 
fire forskellige typologier eller 

tilgange til karriere-
planlægning:

»Som elev, studerende 
eller voksen skal man 

kunne sætte sig ned og 
sige ’hvor er jeg nu’, og 
man skal planlægge sig 

frem i en lineær retning. 
Men størstedelen af 
de mennesker, vi har 

interviewet i projektet, har 
en opportunistisk tilgang.«

lektor pia cort
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»Hvor man i efterkrigstidens velfærdsstat 
så på arbejdsløshed som et samfundsmæssigt 
problem, så er det gradvis blevet et indivi-
dualiseret problem. Der er en forestilling 
om, at hvis man er arbejdsløs, så er man også 
mindre værd.«

Men ser man på udviklingen i antal jobs i 
Danmark, er det tydeligt, at det er en sam-
fundsopgave at støtte mennesker, der mister 
deres job, og det er i høj grad en uddan-
nelsesopgave at klæde de ufaglærte på til et 
arbejdsliv i forandring. I de to første år efter 
krisen – regnet fra april 2008 til april 2010 
– faldt det samlede antal lønmodtagere med 
144.000 fuldtidsstillinger i Danmark. I alt blev 
der i perioden nedlagt 427.000 job og oprettet 
283.000 nye. Krisen gik i særlig grad ud over 
ufaglærte stillinger: Der blev nedlagt 98.000 
ufaglærte stillinger, mens der blev skabt 
13.000 flere akademikerstillinger.

Der er også fagområder, der bliver presset af 
den globale udvikling. Det oplever en af inter-
viewpersonerne i forskningsprojektet: Hun er 
en kvinde i 40’erne, der har arbejdet som sekre-
tær med sprog som sit fag. Hun har været ansat 
i 25 år i samme virksomhed, men en dag må 
virksomheden skære ned, og hun bliver fyret. 

»Jeg må genopfinde mig selv for at gøre mig 
attraktiv på arbejdsmarkedet. Men vil virk-
somheder ansætte mig efter 25 år det samme 
sted? er mit fag uddødt?« spørger hun bekym-
ret, da Pia Cort møder hende.

Væk med opkvalificering
I de arbejdsmarkedshistorier, der træder frem 
i projektet, er det tydeligt, at transitionen eller 
pausen giver de interviewede dårlig samvit-
tighed over at have tid. På det individuelle 
plan fører samfundets krav om effektivitet 
og minimering af overgange til ængstelse og 
usikkerhed. For nogle årtier siden var det 
imidlertid mere udbredt at se den arbejdsløse 
periode som en tid med plads til opkvalifi-
cering. I det danske flexicurity-system ligger 
der oprindeligt en tankegang om, at det er 
statens opgave at sørge for, at arbejdsløse har 
mulighed for en indkomst, samtidig med at 
de opkvalificeres, fortæller Pia Cort.

»Tanken om opkvalificering, uddannelse og 
læring har nu i flere år været nedprioriteret. 
Man har forringet muligheden for, at ar-
bejdsløse kan tage en uddannelse, fx på åbent 
universitet. Fra statens side har man dybest 
set gjort alt for at gøre det umuligt at tage en 
uddannelse, mens man er arbejdsløs, fordi 
man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 
I stedet har man indsat et jobcentercirkus, 
hvor det har handlet om at skrive et CV. Alle 
mulige private aktører er kommet ind med 
underlige og underlødige kurser, hvor folk 

uden job skulle lave sig selv i ler eller beskrive 
sig selv som en fugl,« siger Pia Cort. 

I projektet ser forskerne på, hvordan man 
kan lave nogle støttestrukturer for mennesker 
i overgangssituationer – »uden at det bliver 
et anmassende påbud om vejledning. Det er 
ikke overraskende, men vi har fundet frem 
til, at vejledning skal være frigjort af kontrol. 
Kontrolmekanismerne lægger en dæmper på 
støtten. Folk opfatter slet ikke vejledning som 
en hjælp, hvis der er kontrol,« siger Pia Cort. 
Det er dog for tidligt at komme med kon-
klusioner og anbefalinger til præcis, hvordan 
støttestrukturerne skal ændres, men over-
ordnet set vil forskerne gerne problematisere 
overgangsforståelsen, og de vil tilbage til at 
gøre overgangene produktive gennem læring.

Spørger man Martin, der skiftede branche 
fra detailhandlen til pædagogik, er der ingen 
tvivl om, at pausen var vigtig.

»Jeg kunne ikke have gået fra at være sælger 
den ene dag til at være pædagog den anden 
dag. Hvis jeg skulle, ville jeg selvfølgelig blive 
nødt til at omstille mig, men det har været 
givtigt for mig at have pausen, hvor jeg fik tid 
til at tænke mig om,« siger Martin, der er glad 
for, at han skiftede kurs. 

pia coRt
Lektor i erhvervsuddannelse og 
koordinator af Erasmus mundus 
Uddannelsen, master of Lifelong 
Learning: Policy and manage-
ment. Hun er del af det 
nyetablerede forskningspro-
gram, LifeLong Learning. I sin 
forskning er hun blevet optaget 

af ’tid’ i uddannelse, herunder forholdet mellem 
individets tid og ’policy time’.
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