
                                                                                                                                      

 

Nyt foredrag om det fleksible arbejdsmarked 

Efter Corona: Det er nu, arbejdspladserne skal komme medarbejderne i møde  

Hjemmearbejdsdage. Fleksible arbejdstider. Digital mødekultur. Corona har ændret vores arbejds-

liv. Det er ikke nogen hemmelighed.  

Men måske har det ikke kun været til det værre? Hvis pandemien har lært os noget, er det, at ar-

bejdslivet kan være fleksibelt, hvis vi ønsker det. Derfor står vi nu et banebrydende sted. Lønmod-

tagerne har mulighed for at redesigne og forme arbejdslivet post-Corona – og hvordan skal det så 

se ud?  

Det hjælper en nyt foredrag ud fra bogen, Find Arbejdsglæden – der er også plads til dig på ar-

bejdsmarkedet, med at svare på.  

Her griber forfatteren og foredragsholder Tina M.-L. Campbell ind i tidens tendens og stiller de vig-

tige spørgsmål, enhver arbejdstager nu må stille sig selv: ”Hvordan bliver JEG glad for min arbejds-

konstellation – og hvordan får jeg snakket med min leder og gennemført det?”  

Campbell italesætter også, at der er brug for et mere fleksibelt arbejdsmarked. Ikke kun for løn-

modtagere, men også for fleksjobbere, deltidsmedarbejdere, stressramte og selvstændige. Tina 

har selv været både fleksjobber, selvstændig og arbejdsgiver – og hun mener, at der skal åbnes op 

for et større fokus på den enkeltes behov i jobbet. ”Vi er nemlig ikke skabt ens,” siger Campbell.  

”Derfor er det bare så vigtigt, at vi hver især får bladet fra bunden, hvis noget på jobbet ikke har-
monerer med os personligt. Men omvendt kræver det også, at arbejdsledere tør spørge ind til den 

enkeltes behov – især hvis lederen kan se, at det fx giver mening, at den morgenfriske møder ind 

kl. 7, mens B-mennesket kan møde ind senere. En stor del af Find Arbejdsglæden handler faktisk 

om, hvordan du stiller dig selv de her spørgsmål – og får dem snakket igennem med lederen,” af-

slutter hun. 

Fra arbejdsgivers marked til arbejdstagers 

Pointen runger igennem arbejdsmarkedets tendens lige nu. For gennemsnitligt ønsker flere ar-

bejdstagere nemlig fx flere hjemmearbejdsdage og kortere transporttid.* Tendensen peger på, at 

arbejdsmarkedet tager en drejning til arbejdstagers fordel. Og i slipstrømmen efter Corona kan det 

især mærkes, at arbejdsmarkedet ikke bliver det samme igen med fastlåste kontortider og stor-

rumskultur.  

Men skal vi så bare stoppe der?  

”Nej,” siger Campbell. ”For selvom folk får lov at arbejde hjemme og få mere frihed, så skal der 

stadig være balance i tingene, så den højere fleksibilitet ikke fører til mere arbejde og slørede 

grænser mellem arbejde og fritid. Som mennesker bliver vi aldrig færdige med at arbejde med vo-

res trivsel. Heller ikke når man som mig er 50 år,” griner hun. ”  



                                                                                                                                      

 

 

Vi har den glæde at tilbyde foredrag ved Tina M.-L. Campbell,  

 

Tid 

Sted 

Billetter 

 

Hun har lovet, at hun giver os konkrete redskaber med hjem og garanterer, at vi er gladere, når vi 

går derfra. Så vel mødt! 

 

Vi havde fornøjelsen af et oplæg fra Tina Campbell i vores udviklingsnetværk for ledere, 

og udover at få et værdifuldt kik ind i arbejdsglæde fik vi også et varmt kig ind i livs-

glæde. Tinas personlige historie er ikke en vej der er strøet med rosenblade, men hun har 

alligevel fundet gaverne i tilværelsen, og yder hver dag en kæmpe indsats for at stå på 

egne ben – og for at hjælpe andre. Hvis du skal have dit eget (arbejds)liv sat i perspektiv, 

kan jeg anbefale et besøg af Tina Campbell.  

- Per Hedegaard-Andersen, Formidling, Selvstændig 

 

*https://www.jobindex.dk/cms/i-coronas-slipstroem-vi-vil-bruge-mindre-tid-paa-transport?audiencetagid=2 
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http://www.campbell.dk/


                                                                                                                                      

 

 

 

   

 

 


