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Koronakrisen har gitt oss en forsmak på 
framtidas arbeidsliv. Forandringene spør 
ikke om lov, de bare kommer. Og de kan 
komme raskere enn vi tror, sier arbeids-
livspsykolog Helen Eriksen.

 ■ SISSEL HOFFENGH

På hjemmesiden til den danske 
arbeidslivspsykologen Helen 
Eriksen står det:

«Changes don’t ask for  
permission, they just show up”. 

Om koronakrisen har lært oss 
noe, så er det nettopp det. I til-
legg har krisen også lært oss 
hvordan vi kan jobbe anner-
ledes og hvor dyktige de fleste 
faktisk er til omstilling når det 
virkelig gjelder. Og på mange 
arbeidsplasser snakkes det nå 
om å ta med seg det vi har lært 
og fortsette å jobbe slik også 
etter krisen er over.

– Jeg tror vi trygt kan si at det 
å jobbe mer selvstendig, gjerne 
på hjemmekontor, er noe vi vil 
se mye mer av i fremtidens 
arbeidsliv, sier Helen Eriksen.

Evig hjemmekontor? Video-
møter der alle snakker i munnen 
på hverandre? For noen kan det 
høres ut som en drøm, for andre 
et mareritt. Men i en alminnelig 
hverdag vil ikke folk ha skole- 
og barnehagebarn hjemme, og 
et hjemmekontor kan fungere 
også for dem som har slitt under 
lockdown-ukene.

– Kanskje er det spesielt 
ideelt for den mer innadvendte 
mennesketypen som trenger ro 
for å få overskudd til å yte på 
best mulig måte. Men all forsk-
ning viser at selvorganisering 
rett og slett gjør de aller fleste 
av oss både dyktigere, gladere 
og mer kreative. Men selvsagt 
er det snakk om frihet under 
ansvar, det er et helt sentralt 
begrep.

Liv og død
Eriksen er en av Danmarks mest 
populære foredragsholdere, 
pep    talkere og visjonære forfat-
tere innen arbeidslivsfilosofi. 
Med 30 års erfaring i inn- og 
utland som arbeidslivspsykolo-
gisk rådgiver har hun hele sitt 
profesjonelle liv kjempet for å se 
det hele mennesket. Hun spår at 
fremtidens arbeidsliv kommer 
til å preges av mer selvorganise-
ring og samarbeid på tvers av 
avdelinger og yrkesgrupper.

– Under krisen har vi sett hvor 
godt det har fungert å jobbe fra 
egne hjemmekontor. Men også 
blant dem som har måttet gå på 
jobb, som for eksempel helse-
personell, har vi sett hvor effek-
tivt alt blir når man kan jobbe 
mer selvstendig, gå på tvers av 
faste retningslinjer og avdel-
inger, og ta egne beslutninger 

fordi det står om liv og død. 
Derfor både håper og tror jeg at 
denne form for selvorganisering 
er noe vi vil se mye mer til i tida 
framover, sier Helen Eriksen.

Gammelt versus nytt
Men har koronakrisen lært 
arbeidsgivere å stole mer på 
sine medarbeidere? Forhåpent-
ligvis, for med ny teknologi er 
selvorganisering en endring 
som vil trenge seg på uansett, 
hevder Eriksen. Hun har mindre 
tro på teknologiangst og tek-
nostress, og større tro på at en 
friere hverdag tvert imot vil 
gjøre oss lykkeligere.

– Det er fordi jeg tror bestemt 
at karrierejag og konkurranse 
som drivkraft er helt feilslått, 
og at det som virkelig driver oss 
mennesker er å gjøre noe som 
gir mening og finne en sammen-
heng i det man gjør. Med en 
større grad av selvorganisering 
vokser både faglig stolthet, 
kreativiteten og opplevelsen av 
å gjøre noe som er nyttig og 
meningsfylt, og som er helt i 
pakt med naturen. Menneske-
kroppen er og har vært en del av 
naturen i tusenvis av år. Hvorfor 
skulle det moderne mennesket 
være annerledes? sier Helen 
Eriksen som mener trivselen er 
blitt effektivisert bort på mange 
arbeidsplasser.

– Forståelsen for medarbei-
derne som hele mennesker og 
arbeidsplassen som den verdi-
baserte organisasjonen er blitt 
fortrengt. Men forskningen er 
presis på dette området: det er 
en klar sammenheng mellom 
trivsel og effektivitet.

Ny ledelsestype
En ting er ifølge Eriksen sik-
kert: ingenting vil forbli som 
det en gang var. Hvis bare 
ansatte og arbeidsgivere kunne 
være åpne for dette, ville end-
ring sjelden være et problem. 
Men tvert imot er det faren for 
ikke å fornye seg, og dermed 
gjøre mer av det samme, som er 
vår tids største utfordring.

– Dessverre er ikke lett å 
glemme de gamle systemene, 
noe vi så tydelig etter finans-
krisen i 2008. Etter det gikk 
samfunnet i det som kalles 
regresjon, det vil si en organise-
ring preget av kontroll, overvå-
king og topptung ledelse – altså 
disse gammeldagse måtene å 
tenke på, sier Helen Eriksen.

Men eksempler på at det mot-
satte fungerer bedre kan være 

med å sette fart på endrings-
viljen.

– I Danmark har vi en kom-
mune som er blitt kåret til 
Europas beste offentlige 
arbeidsplass, og 90 prosent av 
den er ledelsesfri. Isteden 
består organisasjonen av med-
arbeidere som har direkte kon-
takt med borgerne og dermed er 
tettere på hvilke behov de har. 
Det er frihet under ansvar som 
har vist seg å være meget effek-
tivt.

– Men hva skal fremtidens 
ledere gjøre?

– Deres oppgave må bli å fasi-
litere og bygge bruer mellom de 
forskjellige systemene slik at 

man kan samarbeide i mye 
større grad på tvers av gamle 
skillelinjer. Skape et system 
som er mer fleksibelt og åpent 
og mottakelig for nytenking.

Sårbar kapitalisme
Ifølge Eriksen står vi tett foran 
et enormt paradigmeskifte som 
vil kaste rundt på de aller fleste 
måter vi er vant til å tenke og 
handle på.

– Vi lever i en tid der vi er 
utsatt for endringer av en skala 
vi ikke har opplevd før, med 
store utfordringer i alt fra klima 
og økonomi til arbeidsliv. Vi 
har sett hvor skrøpelige syste-
mene våre er, både kapita-

lismen og den geografiske dis-
tansen. Jeg tror framtidig 
utvikling heller mot å produsere 
i geografisk nære, selvorgani-
serte enheter, noe som vil skape 
arbeidsplasser hjemme, sam-
tidig som det vil spare miljøet. 
Å produsere langt unna bare for 
å få det billig er ikke bære-
kraftig på sikt.

– Må vi tenke nye økonomiske 
systemer framover?

– På sikt tror jeg det vil bli 
helt nødvendig og jeg heller 
mot ideen om en borgerlønn 
slik de snakker en del om i Fin-
land. Men slike endringer tar 
tid, det vil nok ikke skje i de 
nærmeste årene. Men det er 

Evig hjemmekontor? Særlig én 
mennesketype vinner på dette

Framtida kan bestå mer av hjemmekontor og videomøter, mener arbeidslivspsykolog Helen Eriksen.  Illustrasjonsfoto: Istock

klart at dagens lønnssystem 
for eks empel, med skyhøye 
lederlønn inger og golden 
handshake-avtaler, skaper 
mistillit til både næringslivet 
og bankvesenet. Så i framtida 
tror jeg vi vil se noe som 
beveger seg nærmere ideen 
om borgerlønn, selv om det 
fortsatt vil være noen som 
lønnes høyere enn andre.

Intuitiv intelligens
«Intuisjon er en hellig gave, og 
et rasjonelt sinn er en trofast 
tjener. Vi har skapt et samfunn 
som hedrer tjeneren og har 
glemt gaven».

Einsteins sitat er et av Helen 

Eriksens favoritter som hun 
gjerne gjentar på sine fore-
drag.

– Hjemmekontor, telefon- og 
videomøter har visket ut skillet 
mellom jobb, fritid og privatliv. 
Hva tror du vil bli den viktigste 
egenskapen i framtidens arbeids-
  liv?

– Jeg tror det vil bli viktig å 
bruke begge hjernehalvdeler, 
både den analytisk og struk-
turelle og den kreative og 
lekne. For verden kommer 
ikke til å bli mindre kompleks 
og skal vi makte å ta helhet-
lige beslutninger og se større 
sammenhenger vil vi få mer 
bruk for vår intuitive intelli-

gens. Derfor håper jeg for 
eksempel at kunsten vil få en 
større rolle, fordi den har en 
evne til å formidle mer for-
domsfritt. Når det gjelder 
kultur så håper og tror jeg at 
vi beveger oss inn i en fremtid 
der pendelen vil svinge fra et 
jeg-fokus til et oss-fokus. At 
vi blir mer åpne, fleksible, 
ydmyke og takknemlige.

– Dette høres jo ut som en 
ganske positiv framtidsvisjon?

– Avgjort. Og vi kommer til 
å klare det. Om koronakrisen 
har vist oss noe så er det at 
når vi navigerer intuitivt så 
gjør vi det vi må.

sissel.hoffenghn@dagsavisen.no

Trygve Slagsvold 
Vedum er redd regje-
ringen vil bruke kor-
onakrisen til å innføre 
nye og øke gamle 
avgifter. Sp-lederen 
trekker fram fisk, 
strøm og biodrivstoff.

 ■ KRISTIAN 
SKÅRDALSMO

I dag kommer svaret. Da 
legger finansminister Jan 
Tore Sanner (H) fram revi-
dert nasjonalbudsjett. I til-
legg til forventninger om nye 
milliarder til kommunene og 
sykehusene, er det også stor 
spenning knyttet til skatte- 
og avgiftsopplegget for en 
kriserammet norsk økonomi.

– Jeg er redd regjeringen 
vil la vanlige folk og enkelt-
næringer sitte igjen med reg-
ningen etter korona, sier 
Vedum til NTB.

– Frykten min er at de vil 
bruke denne krisen til å 
gjennomføre nye avgiftsøk-
ninger, i håp om at det for-
svinner i oppmerksomheten 
rundt krisetiltak.

Biodiesel og elavgift
Vedum viser til at regje-
ringen så sent som sist uke 
vedtok en ny fiskeavgift på 
minst 100 millioner kroner i 
kvotemeldingen.

– Jeg frykter også at regje-
ringen kan øke elavgiften. 
Dette er en vanlig post å 
hente inn store summer fra 
med små endringer, sier han 
– og trekker samtidig fram 
et tredje punkt.

– I forbindelse med revi-
dert nasjonalbudsjett er det 
varsler om at regjeringen vil 
innføre full veibruksavgift på 
biodrivstoff.

De den gang fire regje-
ringspartiene ble allerede før 
jul enige om dette. Men inn-
føring av avgiften ble utsatt 
til 1. juli, blant annet etter 
sterk kritikk fra NHO og LO. 
Saken er på høring, med frist 
19. mai.

Et stort spørsmål er hva 
det såkalte omsetnings-

kravet for biodrivstoff settes 
til. Kravet er i dag på 20 pro-
sent. Om det ikke økes bety-
delig, vil det kunne påføre 
transportnæringen ekstra 
kostnader, frykter Vedum.

Midlertidige lettelser
Samtidig kommer det flere 
midlertidige avgiftslettelser 
i revidert nasjonalbudsjett 
(RNB). Arbeidsgiveravgiften 
kuttes i mai og juni med 4 
prosentpoeng, noe som gir 
en lettelse på rundt 6 milli-
arder til næringslivet og 2 
milliarder til kommunene. 
Innbetaling av særavgifter 
for drivstoffbransjen og 
bryggerinæringen utsettes 
til juni, og lavmomsen kuttes 
fra 7 til 6 prosent fram til 31. 
oktober. Budsjettet svekkes 
med totalt 60 milliarder i 
tapte skatte- og avgiftsinn-
tekter og økte utgifter i fol-
ketrygden, anslår Finansde-
partementet.

– Må skape jobber 
SVs Kari Elisabeth Kaski 
forventer at regjeringen i 
RNB staker ut kursen for 
tiltak for å få flere i jobb.

– Vi er bekymret for at 
arbeidsledigheten skal sette 
seg og bli mer langvarig, og 
at forskjellene skal vokse, 
sier hun.

Mer penger til kommuner 
og helsevesen står øverst på 
Aps kravliste – sammen med 
tiltak for å skape flere jobber 
for å holde aktiviteten oppe 
i kriserammede bedrifter, 
blant annet leverandørin-
dustrien.

– Dette kan ikke vente, sier 
Ap-nestleder Hadia Tajik.

KS har beregnet at kom-
munene risikerer å tape 20 
milliarder kroner på virusut-
bruddet. Stortinget vedtok 
31. mars en straksbevilgning 
til kommunene på 5 milli-
arder og garanterte for minst 
4 nye milliarder i RNB. 
Stortinget har samtidig 
understreket «at kommu-
nene og fylkeskommunene 
skal kompenseres for virk-
ninger av skattesvikt, inn-
tektsbortfall og merutgifter 
i forbindelse med koronaepi-
demien».  (NTB)

Frykter  
avgiftshopp

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum frykter nye 
avgiftsøkninger i revidert nasjonalbudsjett.   
 Foto: NTB scanpix


