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FR EMTIDENS ARBE JDSMARKED

H jæælp! Robotterne kommer, jobfunktioner 
udfases, og prikkerunder giver os koldsved 
foran computerskærmen. Det danske arbejds-
marked er lige nu i voldsom forandring, og 

kloge hoveder har beregnet, at omkring halvdelen af de 
jobfunktioner, vi kender i dag, vil forsvinde inden for de 
kommende 15 år. Det er lige til at blive forpustet over – 
og det er der også rigtig mange, der gør!

Frygten for fremtiden er flyttet ind på mange af de 
danske arbejdspladser – og mundvigene hænger nedad 
hos flere og flere danskere. Så hvordan kommer man 
derhen, hvor man kan gå syngende på arbejde?

Følg med, og FORNY dig, lyder det første soleklare 
budskab fra fremtidsforsker Mette Sillesen.

– Det dur ikke at smide sin smartphone i havet og 
sige: Jeg gider ikke fremtiden! Bare tænk på, hvordan 
det gik med typograferne. De stod dér med korslagte 
arme og så til, mens deres job blev overhalet indenom 
af teknologien. Forandringsbølgen skyllede ind over 
dem, og typograferne blev stående på stranden – i 
stedet for at surfe med på bølgen og bevæge sig et nyt 
og spændende sted hen.

På fremtidens arbejdsmarked er der altså ingen vej 
uden om at holde sig til ilden. Forandring er et grund-
vilkår, som vi bliver NØDT til at acceptere, uanset om 
vi tager på arbejde i sundhedssandaler og kittel eller i 
pencilskirt og stiletter. 

– Der er ingen tvivl om, at de mennesker, der holder 
fast i ”plejer”-mentaliteten og nostalgien, hurtigt vil blive 
kørt ud på et sidespor. Det handler om at kunne knække 
koden i det nye landskab, og derfor vil vi også se en 
ny type vinderhold. IQ er ikke det vigtigste – vinderne 
bliver dem, der kan lide forandring, og som hele tiden 
genopfinder sig selv. Og så bliver sociale og emotionelle 
kompetencer helt centrale, netop fordi det er noget, 
der ikke kan automatiseres, slår Mette Sillesen fast. ➝

Jobbet skaber ikke dig  
Du skaber jobbet

Forandringer er blevet hverdag i vores arbejdsliv, og for 
nogle af os skaber det usikkerhed og stress. Men hvordan 
takler vi fremtiden, så vi både er glade og engagererede? 
Få eksperternes bud på, hvordan du selv sætter kursen.

TAL OM FREMTIDENS  
ARBEJDSLIV
• Vores arbejdsliv står midt 

i en kæmpe brydningstid, 
og flere internationale 
rapporter peger på, at 
omkring 50 % af de 
jobfunktioner, vi kender i 
dag, slet ikke vil eksistere 
om blot 15 år

• I Danmark forventer man, 
at omkring 800.000 jobs 
står over for automatise-
ring eller kraftig foran-
dring frem mod 2035

• Vi bor i et land, hvor vi 
godt kan LIDE at rykke os: 
Omkring 800.000 dan-
skere skifter job om året, 
og danskerne er dermed 
blandt de folkefærd i ver-
den, der skifter job oftest

• Samtidig er mange af 
os også kede af at gå på 
arbejde. En undersøgelse 
viser, at omkring 20 % af 
arbejdsstyrken, svaren-
de til 600.000-700.000 
danskere, er utilfredse 
med deres job eller går 
nedtrykte på job
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Det handler om at være oppe på beatet og 
holde sig klog, dygtig og spændende 24-7. 
Men hvordan gør man liige det, hvis man 
går rundt og er vildt nervøs for sin egen 
fremtid? Det har karrierecoach Ulla Schade 
en opskrift på.

– Lige nu er det sådan, at digitalisering 
og globalisering flyver om ørerne på os, og 
jeg møder RIGTIG mange mennesker, der 
er så trætte af deres job, at de er ved at gå 
helt ned med flaget. Har kan man let komme 
til at havne i en negativitetssump, hvor man 
fokuserer på alle de ting, man vil VÆK fra, 
fortæller Ulla Schade.

Og det ER jo en del af den danske men-
talitet at brokke sig. Chefen er irriterende, 
møderne er for lange, kaffen for dyr, og 

kollegaen betaler ikke for sine private fo-
tokopier. Men inde bag ved det øverste lag 
brok ligger den reelle frustration – og den 
prøver Ulla Schade at grave frem.

– Mit arbejde går ud på at finde ud af, 
HVOR det er, du løber panden mod muren. 
Måske er jobbeskrivelsen begyndt at stram-
me – eller måske har du nogle drømme, du 
ikke får levet ud. Det hele handler om at få 
skruet op for sit DRIVE og engagement. Og 
det er ofte en stor øjenåbner, at man kan 
vende spiralen for sig selv ved at fokusere 
på sine personlige styrker, forklarer Ulla 
Schade.

Og netop de personlige styrker bliver 
helt afgørende på fremtidens arbejdsmar-
ked, fortæller Mette Sillesen.

– Lønmodtagerkulturen kommer til at 
uddø, og i fremtiden kommer vi ikke længe-
re til at tænke på vores job, som et sted, vi 
går hen fra 8 til 16, men som noget, vi SKAB-
ER. Sikkerheden ligger ikke i selve jobbet, 
for dit job kan forandre sig eller forsvinde 
allerede i morgen. Derfor er det vigtigt at 
være superbevidst om, hvilke styrker og 
kompetencer du har. DU er kaptajnen på dit 
eget skib, og det er dig, der sætter kursen. 
Med andre ord: Det er ikke længere jobbet, 
der skaber dig – du skaber jobbet.

KEND DIT INDRE KOMPAS
O.k., så langt, så godt – og ingen er forhå-
bentlig faldet over bord endnu. Men hvor-

dan får man så sit skib fra kaj? Ulla Schade 
er klar med opmuntrende skulderklap til alle 
søsyge jobskippere derude.

– Det handler i bund og grund om at sige 
til sig selv: Jeg er VIGTIG, mit bidrag til ver-
den er unikt, og derfor kan jeg ikke skiftes 
ud med en maskine. Men måske skal jeg 
sætte mine sejl på en ny måde – eller sejle 
hen, hvor der er smult vande.

Ulla Schade har rådgivet mennesker med 
vidt forskellige job, blandt andet sundheds-
personale, ledere og selvstændige.

– Uanset hvilken branche du er i, så er 
det uendelig vigtigt, du kan mærke dit indre 
kompas. HVORFOR går jeg på arbejde, hvad 
arbejder jeg FOR – ja, hvad er i virkeligheden 
min dybeste DRIVKRAFT. Hvis du kender 

svaret på disse spørgsmål, bliver du mindre 
sårbar. Og så holder du måske op med at 
sidde og være bange for forandringer på din 
arbejdsplads. For du VED, du sagtens kan 
sætte en ny kurs.

SPRÆL UNDER FASTE RAMMER
Men rigtig mange brancher er jo præget 
af  stramninger og snævre rammer, 
f.eks. sundhedssektoren – så er det vel 
lidt svært at sætte sin egen kurs?
– Ja, men det interessante er, at det sagtens 
kan lade sig gøre at sprælle, selv om der er 
mange rammer. For nylig havde jeg et forløb 
med en leder i hjemmeplejen, der følte sig 
drænet, fordi hun var blevet bedt om at hol-
de samtaler med alle de hjemmehjælpere, 
der havde et højt sygefravær. Samtalerne 
havde en negativ klang– men lederen fandt 
ud af, at det gav hende energi at vende 
fokus fra at kalde det fraværssamtaler til 
at kalde det NÆRVÆRS-samtaler. Og det 
ændrede alting – pludselig følte de syge, 
at de blev hørt – og lederen blev glad, fordi 
hendes personlige styrke om at vise omsorg 
kom i spil, fortæller Ulla Schade.

– I virkeligheden er det meget få af os, 
der KENDER vores personlige styrker. Og 
jeg tænker bare: Hold da op et kæmpe 
potentiale, der er for at løfte både præ-
stationer, trivsel og arbejdsglæde ude på 
de danske arbejdspladser – især i en tid 
præget af store forandringer.

Ulla Schade er karrierecoach 
med speciale i jobcrafting, 
der handler om at skabe 
arbejdsglæde og få dig til at 
blomstre – som menneske og 
i dit job. Jobcrafting er vokset 
ud af den positive psykologi 
og handler kort fortalt om, 
at man AKTIVT kan gå ind og 
forme sit job, så det passer til 
den person, man er – og ger-
ne vil være. Første skridt er 
at finde sine STYRKER – og 
her handler det ikke kun om 
de ting, vi har et særligt ta-
lent for – men også dem, der 
motiverer os indefra, giver 
energi og får os til at glemme 
tiden. For man kan sagtens 
være god til en masse ting, 
der i virkeligheden hænger 
én ud af halsen. Læs mere på 
Ullaschade.dk

Mette Sillesen er fremtids-
forsker med speciale i tids-
ånd, teknologiske udviklinger, 
arbejdsmarked og generelle 
samfundstrends. Læs mere 
på Mettesillesen.com

”Det hele handler om at få skruet op for sit DRIVE 
og engagement. Og det er ofte en stor øjenåbner, at 
man kan vende spiralen for sig selv ved at fokusere 
på sine personlige styrker”

➝
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Fremtiden 
kan bare 
komme an 
Efter bare tre år på arbejdsmarkedet kan 
Pernille Pagh sætte sig i sin anden chef-
stol. Vejen til succes er brolagt med vide-
begærlighed og teamspirit – og med et par 
mentorer, der øser af deres gode råd.

J eg har altid være MEGA nysgerrig, og det tror 
jeg er en af mine største styrker. Og så ser jeg 
ingen begrænsninger i de opgaver, jeg skal 
udføre. The sky is the limit – sådan HAR jeg det 

virkelig. Men det er jeg også nødt til at skrue lidt ned 
for en gang imellem, for man må også have respekt 
for, at det ikke er alle, der har det sådan.

Ordene er Pernille Paghs. Hun griner lidt, og man 
mærker med det samme, at hun besidder det der 
ekstra gear, som en leder er gjort af. Der er lys og 
energi i de brune øjne, og sætningerne leveres med 
præcision og nærvær.

Som tidligere elitesvømmer er Pernille vant til at 
sætte barren højt – og hun har efter bare tre år på 

29-ÅRIGE PERNILLE PAGH 
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arbejdsmarkedet netop sagt ja til sit andet 
chefjob. Karrieren startede hos Falck, hvor 
Pernille var igennem et talentprogram – og nu 
er hun rykket videre til virksomheden Fibia, 
hvor hun arbejder med forretningsudvikling.

HAR DET GODT MED FREMTIDEN
– Folk i min generation er jo vildt dygtige til at 
brande sig selv. Men det er også supervigtigt 
at vide, HVEM du er som person, og hvad 
der er vigtigt for dig. TØR du sige fra på dit 
job – eller vælger du at tie? Det synes jeg er 
en spændende diskussion. Selv var jeg MEGA 

bange for at sige fra i starten, og jeg er stadig 
ikke 100-meter-mester. Men jeg er blevet 
langt skarpere til at navigere i mit job – og 
sige fra her og levere ekstra der.
Hvordan har du det med alle de  
udfordringer, fremtidens arbejds- 
marked byder på?
– Jeg har det faktisk ret GODT med fremtiden. 
Det er vildt spændende, at man hele tiden skal 

være i bevægelse og opsøge ny viden. Jeg har 
kun været på arbejdsmarkedet i tre år, men 
føler alligevel, jeg HELE tiden skal holde mig 
opdateret. Og det er utrolig fedt – for det gør, 
at jeg udvikler mig som menneske.
Hvad gør du helt konkret for  
at opsøge ny viden?
– Jeg tror ikke så meget på de der kurser, 
hvor du sidder bænket fra 8 til 16, men jeg 
bruger utrolig meget tid på LinkedIn og læser 
mange artikler, som bliver publiceret der fra 
mit eget felt. Ofte har de en skæv vinkel på en 
kendt problemstilling, og det inspirerer mig 

til at tænke nyt. Og så taler jeg rigtig meget 
med mine mentorer – et par tidligere chefer, 
som er mere erfarne end mig, og som jeg har 
den dybeste respekt for. Og mine mentorer 
har også lært mig at stoppe op, når jeg bliver 
lidt for ivrig. Mange i min generation har det 
sådan, at det er mig, mig, mig, og sådan har jeg 
også selv haft det, indtil jeg blev hevet ned på 
jorden igen, griner Pernille.

Hendes nuværende job går ud på at sætte 
store forandringer i søen. Og det kræver både 
omsorg og empati, mener hun.

– Man skal være super opmærksom på, 
hvor mange forandringer man laver på én 
gang på en arbejdsplads, for det kan let 
komme til at gå ud over arbejdsmiljøet. Jeg er 
nyskolet og kan følge med på en anden måde, 
men det er jo ikke alle, der er lige forandrings-
parate. Og det må aldrig blive sådan, at folk 
går rundt og frygter for deres job – for så kan 
de ikke levere.  ●

Pernille Pagh, 29, er uddan-
net fra Handelshøjskolen 
og er ny Business Partner i 
Fibia, hvor hun arbejder med 
forretningsudvikling. Hun 
kommer fra en stilling som 
Head of Business Analysis 
and Commercial Strategy i 
Falck, hvor hun været igen-
nem et talentprogram.
Pernille arbejder med 
digital transformation og 
forretningsudvikling – og 
har fremtiden helt inde på 
livet, både som chef og på 
det personlige plan.
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”Jeg har kun været på arbejdsmarkedet i tre år, men føler 
alligevel, jeg HELE tiden skal holde mig opdateret. Og det er 
utrolig fedt – for det gør, at jeg udvikler mig som menneske”
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