


Prekariatet

• Guy Standing udråber en ny, 
gryende samfundsklasse defineret af  
økonomisk og eksistentiel 
usikkerhed og spår store politiske 
omvæltninger, hvis prekariatets 
kvaler ikke håndteres. 

• Der er “skabt vækstbetingelserne for 
et politisk monster”, advarer han på 
første side.
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Mulige 
konsekvenser på 
individuelt 
niveau

• Altid på prøve, aldrig accepteret 
fuldt ud 

• Worklife balance under pres, 
aldrig fri, altid på jagt efter næste 
ansættelse

• Tab af tillid til egne evner, egen 
professionelle og menneskelige 
værd

• Ringe planlægningsbetingelser, 
mulighed for boliglån etc?   



Mulige 
konsekvenser på 
arbejdspladsniveau 

• Positioneringer, overpræstation, 
mangel på 
forventningsafstemning 

• De faste begunstiges in- og 
eksplicit

• Mindre mod på kritik, man skal 
ikke risikere noget, ved godt 
rettigheder brydes, disciplinerer 
også de fastansatte… 



Mulige 
konsekvenser på 

arbejdspladsniveau 

• Midlertidigheden kan betyde, at man 
ikke inddrages i mødesammenhænge, 
diverse sociale aktiviteter og 
repræsentation i samarbejdsorganer 

• Kvalitet svækkes af midlertidighedens 
strøm af overleveringer og ”starte 
forfra” 

• Ringe udviklingsmuligheder i arbejdet og 
eftervidereuddannelse som løsansat



Mulige 
konsekvenser på 
samfundsniveau

• Udvikling af A B (og C) hold på 
arbejdsmarkedet grå og sorte felter, 
social dumping og working poor

• Polariseringer mellem grupper og af-
demokratisering, populistiske løsninger 
tilbydes og tilvælges





Handlemuligheder 
på arbejdspladsen

• Drøft problemstillingen i relevante fora, 
inddrag de berørte 

• Afdæk årsager til at disse vælges fremfor 
faste ansættelser (vaner, økonomi, 
produktionsforhold/fleksibilitetsbehov, 
interne interessekampe ml faggrupper)  

• Kan ansættelsesforskelle italesættes eller 
lider arbejdspladsen under tabuer?



Handletiltag i 
samarbejdssystemet

• Lokalaftaler i samarbejdsudvalg, 
arbejdsmiljøudvalg, MED udvalg om 
ansættelses- og personalepolitiske 
principper, retningslinjer for rekruttering 
og afskedigelse 

• Lokallønspolitik for løstansatte

• Politikker for udviklings- og 
uddannelsestilbud til løstansatte



Handletiltag på 
ledelsesplanet

• Afstemning af forventningshorisonter ift. 
arbejdsindsats, karrieremuligheder m.v. 

• Skab mest mulig forudsigelighed og 
gennemsigtighed 

• Eksplicitering af værdsættelses- og 
privilegiestrukturer  

• Afklar indflydelses- og 
udviklingsmuligheder for løstansatte







• Arbejde mentalt med 
uforudsigeligheden 
som vilkår.  



Handletiltag 
på individ 

planet

• Hav en exit strategi – plan B og strategi 
på længere sigt. På kort bane – lang 
bane. Følelse af kontrol.

• Kig på økonomi del - hvor er minimum? 
Følelse af ”mad på bordet uanset”…

• Styrk dit netværk – hav en føler 
ude…følelse af muligheder..



Handletiltag
på individ 

planet

• Del med andre. Også på 
arbejdspladsen – også selvom I 
måske er ”konkurrenter.” Undgå 
internalisering af ”det er mig der 
ikke er god nok til at få et fast job…”



Den kognitive grundmodel

Tanke

Følelse

Krop

Adfærd



”Jeg tænker at” - øvelsen

”Jeg er ikke kompetent…”

”Jeg tænker, at jeg ikke er kompetent..”

”Jeg lægger mærke til, at jeg tænker, at jeg ikke er 
kompetent..”



Mentalt Realitetstjek
Facts

• Hvad er beviset for at det vil gå galt/blive dårligt/jeg ikke fik 
opgaven fordi jeg ikke er dygtig nok?

Alternativer

• Er der en anden måde at se disse beviser på? Eller se 
situationen på? Hvad vil andre sige?

Effekt

• Hvad er fordele/ulemper af at tænke og handle som jeg gør?

Dokumentation 

• Logbog på hvad gik godt,  hvad fungerede. Hvad gjorde jeg 
godt?





Handletiltag
på individ 

planet

• Slippe arbejdet. Overgange, gå 
langsomt. Lytte til musik, ventilering på 
jobbet, afledning.

• Kalender – få overblik. Øvelse hvordan 
bliver det en god uge. Arbejdsmæssigt og 
privat.



Åndehullernes betydning

• Min. 30 minutters egen tid

• Fokus på behov – hvad har 

du lyst til?

• Mærk kroppen 

• Ro, alt hvad der kan aflede hjernen 

fra jobmæssig tankemylder






