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Arbeidsglede virker
Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS
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Vi har alle hatt mandager hvor det har vært tøft å stå opp 
og gå på jobben. Likevel svarer faktisk 9 av 10 nordmenn 
at de som oftest gleder seg til å gå på jobb på mandag. 
Jobben vår er for de aller �este en kilde til glede og energi, 
ikke bare et sted hvor vi hever lønn. Vi i Virke ønsker å vise 
fram alt det som er positivt med arbeidslivet. Derfor har vi 
satt i gang en kampanje om arbeidsglede.

Noen vil kanskje si at en arbeidsgiverorganisasjon sitter i 
glasshus når de ønsker mer arbeidsglede. Gi medarbeiderne 
ordentlige arbeidsforhold først, før du begynner å snakke 
om å være glad på jobben!. Til det vi jeg si at vi jobber 
hver dag med å hjelpe våre medlemmer til å etterleve 
reguleringer og bestemmelser i arbeidslivet. Men selv om 
vi klarer å følge reglene til punkt og prikke, betyr ikke det 
at vi har det bra på jobben. Motivasjon og engasjement 
handler om noe annet enn å etterleve regler. Jobben vår 
gir oss både mestringsfølelse, sosialt nettverk og personlig 
utvikling.

Medarbeidere som er engasjerte i jobben og som har 
arbeidsglede er selvsagt også verdifulle for virksomheten. 
Som denne rapporten viser, kan arbeidsglede gi lavere 
sykefravær, høyere produktivitet og høyere salg. 

Vi ønsker å vise at arbeidsglede er positivt for hele 
arbeidslivet, både for arbeidstakere og arbeidsgivere i 
alle sektorer. Jobber vi aktivt med å øke arbeidsgleden, 
kan virksomhetene løfte både medarbeiderne og sitt eget 
resultat. Denne rapport er utarbeidet for Virke av Ennova 
AS for å gi deg mer innsikt i arbeidsglede.

Vibeke Hammer Madsen

Hv�f�
�beidsg��?
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Arbeidsglede er følelsen man har når man har det 
godt på sitt arbeid og ser frem til å gå på arbeid. 
Gode kolleger, spennende arbeidsoppgaver og den 
daglige opplevelse av å gjøre en forskjell for kunder 
eller kolleger, kan være årsaker til arbeidsglede. For 
den enkelte medarbeider er arbeidsglede og trivsel 
på jobben positivt i seg selv og en viktig faktor for 
medarbeiderens generelle ve og vel, samt livskvalitet. 

Arbeidsglede kommer ikke av seg selv, men krever 
at medarbeideren/lederen tar ansvar og deltar aktivt 
i de tiltak som foregår på arbeidsplassen. En positiv 
og konstruktiv holdning og stemning er også viktig 
for å skape de rette rammer for at arbeidsglede kan 
overføres til kolleger og nye medarbeidere. En god start 
er å begynne å snakke om arbeidsgleden på jobben.

Hvordan står det til med arbeidsgleden i Norge?
Vi har det sannsynligvis bedre på jobben enn 
noensinne. 9 av 10 nordmenn har ofte eller alltid 
arbeidsglede, og svært få av oss oppgir at de mistrives 
på jobben. Faktisk oppgir en av tre at de har mer 
arbeidsglede enn sine kollegaer og nesten ingen oppgir 
at de har mindre arbeidsglede enn kollegaene. 

Høy arbeidsglede er viktig av mange grunner, ikke 
minst fordi det har betydning for helse og velvære 
ellers. 8 prosent av oss har blitt sykmeldt og hele 24 
prosent har hatt lavere energi på fritiden som følge 
av lav arbeidsglede. Hver og en av oss har en bedre 
hverdag hvis vi kjenner glede ved å utføre jobben vår.

Oppskriften på arbeidsglede
Den måten arbeidsplassen omtales og oppleves av 
venner, familie og i lokalområdet har betydning for 
medarbeidernes arbeidsglede. Kolleger, samværet 
på arbeidsplassen, ledelsen, lønn og arbeidsforhold, 
som ferie, �eksible arbeidstider, pensjon m.m. 
har også betydning. Det samme har den enkelte 
medarbeiders arbeidsoppgaver og muligheten for å få 
nye arbeidsoppgaver. Medarbeidere er forskjellige, så 
veien til arbeidsglede er ikke den samme for alle. For 

noen medarbeidere er gode kolleger og godt samvær 
altavgjørende for deres arbeidsglede. For andre er 
spennende arbeidsoppgaver det viktigste. 

  Norske virksomheter har generelt et godt omdømme, 
og samarbeidet blant medarbeiderne er velfungerende. 
Faglig og personlig utvikling er til gjengjeld et 
forbedringsområdet uavhengig av bransje.

Hva er arbeidsglede?

Omdømme

Overordnet lederskap

Nærmeste leder

Samarbeid

Det daglige arbeidet

Lønn og ansettelsesforhold

Faglig og personlig utvikling

Arbeidsg��

Omdømme har stor betydning i ideell sektor
Medarbeidere i ideell sektor er i stor grad 
indremotiverte og velger ofte å jobbe i denne 
sektoren på grunn av det gode eksterne omdømme til 
organisasjonen. 

Toppledelsen scorer til gjengjeld lavt og dette er et 
problem fordi toppledelsen ofte blir en personi�sering 

av omdømmet. Toppledelsen må bygge omdømmet 
internt og eksternt, noe som ofte feiler. For å 
beholde medarbeiderne som er indremotiverte må 
organisasjonene i tillegg fokusere på medarbeidernes 
arbeidsoppgaver og utvikling.

”Arbeidsglede skaper motiverte og lojale medarbeidere 
som igjen påvirker den kvalitet og opplevelse de skaper 
for våre medlemmer på en positiv måte. Arbeidsglede er 
lønnsom business for SATS!”

Wenche Evertsen, Country Manager, SATS Norge
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Virksomheten har gevinster ved arbeidsglede

Arbeidsglede er en vinn-vinn situasjon
Der er god økonomi i arbeidsglede. Derfor er 
arbeidsglede ikke bare positivt for den enkelte 
medarbeider, men også for virksomheten. 

Utallige undersøkelser dokumenterer at medarbeidere 
som trives og har høy arbeidsglede har færre 
sykedager, leverer bedre kvalitet i deres arbeid og 
bedre service til kundene, de er mere produktive 
og så ønsker de å bli værende i virksomheten. 

Arbeidsglede kan dermed redusere virksomhetens 
medarbeiderkostnader og dermed bidra til bedre 
bunnlinje. 

På de følgende sider viser vi 3 konkrete effekter av en 
forbedret arbeidsglede:
• Lavere turnover
• Lavere sykefravær
• Høyere kundelojalitet

Medarbeidere med høy arbeidsglede skaper bedre bunnlinje

Gruppen av medarbeidere med høy arbeidsglede henter nesten 40% mere i lønnsomhet pr. kunde i forhold 
til gruppen av medarbeidere med den lave arbeidsgleden.

Analyse gjennomført for stor nordisk �nansiell virksomhet

Lavere turnover
På et arbeidsmarked med mange ubesatte 
stillinger er det avgjørende med et fokus på å 
beholde virksomhetens medarbeidere – spesielt 
nøkkelmedarbeidere. Et visst nivå av turnover 
kan være bra og skape en ønsket dynamikk på 
arbeidsplassen. 

Små virksomheter er særlig utsatt for turnover og da 
de typisk er mer avhengig av den enkelte medarbeider 
og dermed har større vanskeligheter med å �ytte 
oppgaver eller ansvar på grunn av spesiell kompetanse 
og erfaring.

Arbeidsgleden har en klar sammenheng med 
medarbeiderens opplevde lojalitet og dermed intensjon 
om å bli i virksomheten. 

De viktigste årsakene til at medarbeiderne 
velger å skifte jobb er typisk utilfredshet med 
arbeidsoppgavenes innhold, men også utilfredshet med 
nærmeste leder har stor betydning.

Høyere arbeidsglede gir lavere turnover

Medarbeidere med høy arbeidsglede er lojale, mens medarbeidere med lav arbeidsglede setter alvor bak 
ordene og skifter jobb.

Analyse gjennomført for stor nordisk produksjonsvirksomhet med global tilstedeværelse

Forskning viser at kostnadene ved å rekruttere til 
en stilling er på mellom 3 og 18 månedslønner* når 
man innregner alle omkostninger forbundet med en 
gjenansettelse. Dette avhenger naturligvis av om 
stillingen er ufaglært eller om det er tale om en leder 
eller spesialist. 

Et overslag viser, at Virkes medlems-virksomheter 
samlet bruker ca. 3,6 mrd. kr.* om året på å rekruttere 
til oppsagte stillinger. Pr. prosentpoeng det er mulig å 
redusere turnover, vil medlems-virksomhetene samlet 
kunne spare ca. 300 mill. kr. pr. år.

Innenfor handel alene vil det årlig kunne spares 178 
mill. kr. pr. år pr. prosentpoeng det er mulig å bringe 
ned turnover. 

Å si farvel til en medarbeider betyr tap av kunnskap 
og produktivitet. Tap av kunnskap og erfaring har 
stor betydning for organisasjonens evne til å skape 
resultater og utvikling. Utover dette begrenser det 
basen hvor både fremtidige ledere og spesialister tas 
fra. Avhengig av stillingen forventes produktiviteten 
for en ny medarbeider å falle med 50-75% det første år 
og 15-25% år to.

*  American Management Association, Hay Group Studies
**  Antagelse om gjennomtrekk av ansatte på 12% og et  

gjennomsnittlig  konstnadsnivå tilsvarende 6 måneders lønn.
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Lavere sykefravær
I gjennomsnitt har alle medarbeidere i Norge én 
sykedag om måneden*. I hverdagen har sykefravær 
betydning for løsningen av oppgaver fordi andre 
vanligvis må trå til. For et arbeidsmarked med mangel 
på arbeidskraft har sykefraværet stor betydning for 
det samlede arbeidstilbud. Det kommer til å mangle 
kvali�sert personell når sykefraværet blir for høyt.

Det er dokumentert at arbeidsgleden - gjennom 
fysiske og psykiske faktorer - har inn�ytelse på 
antallet av sykeperioder. Vi ser på sykeperioder**, 
fordi arbeidsgleden typisk kun påvirker det korte 
sykefravær.

Den del av sykefraværet som er påvirket av 
arbeidsgleden er hovedsakelig drevet av arbeidsforhold 
o g kulturen som �nnes blant kollegaer og ledere. Vi 
vet eksempelvis at lederens sykefravær har meget stor 
inn�ytelse på medarbeidernes sykefravær.

Målt i penger kan det alene innenfor handel årlig spares 
250 mill. kr. pr. år, hvis medarbeidernes arbeidsglede 
kom på nivå med det samlede norske arbeidsmarked.

*  Samlet 5,6% fordelt på både kort og lang sykefravær (www.ssb.no)
**  En sykeperiode  teller som én periode uansett om det er en eller 

�ere dager medarbeideren er syk

Høy arbeidsglede gir færre sykeperioder

Sykefravær er naturligvis primært drevet af faktisk sykdom, men arbeidsgleden har også betydning.  
Faktisk er det i gjennomsnitt en hel sykeperiode i forskjell mellom gruppen av medarbeidere  

med høyeste og laveste arbeidsglede.

Analyse gjennomført for stor nordisk transportvirksomhet

Høyere kundelojalitet
Utallige undersøkelser har vist at medarbeidernes 
arbeidsglede smitter over på kundenes opplevelse av 
kontakten mellom kunde og medarbeider/virksomhet.

Medarbeidere med høy arbeidsglede har typisk 
overskuddet til å gi kunden ”det lille ekstra” som er 
forbundet med en god kundeopplevelse. Videre klarer 
disse medarbeiderne ofte å snu en kritisk situasjon 
eller en klage til en positiv opplevelse for kunden. 

De �este av Virkes medlemsvirksomheter er 
kjennetegnet ved at medarbeiderne har en høy grad 
av direkte kundekontakt og derfor er sammenhengen 
mellom arbeidsglede og kundetilfredshet særlig viktig.

En positiv kundeopplevelse fører til økt lojalitet. 
Faktisk viser noen store undersøkelser* at en stigning 
i arbeidsglede vil gi en 3 ganger så stor stigning i 
kundelojaliteten.

EEI-undersøkelsen viser at hele 29 prosent av 
medarbeiderne mener at en ekstra innsats på 
ledelsesfronten er det som vil gi størst effekt for 
å kunne levere bedre service og høyere kvalitet til 
kundene. På andreplass kommer medarbeidernes 
engasjement. 

* Bl.a. undersøkelse gjennomført for stor nordisk �nansiell 
virksomhet
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Arbeidsglede kommer ikke av seg selv
Ingen ansatte går på arbeid uten å ha et ønske om at 
være glad i deres arbeid. Men arbeidsglede kommer 
ikke av seg selv. Arbeidsglede skapes i et positivt 
samspill mellom medarbeidere, ledere og virksomhet. 
Alle har et ansvar. Og alle har en rolle å utfylle.

Roller og ansvar 
Uansett om din virksomhet er stor eller liten, er det 
en fordel for virksomheten at arbeidsglede settes på 
dagsordenen. 

Er din virksomhet en større virksomhet, er ansvaret 
for at dere har en høy arbeidsglede fordelt på mange 
ledere på forskjellige ledelsesnivåer. 

Er din virksomhet mindre, ligger ansvaret som 
toppleder og mellomleder hos en mindre gruppe av 
personer eller hos den samme person. 

Fordeler for store virksomheter
Langt de �este mellomstore og store virksomheter 
arbeider systematisk og strukturert med å øke 
arbeidsgleden, fordi det sikrer de beste resultater. 

Ifølge «HR undersøkelsen 2011» fra HR Norge og Ernst 
& Young gjennomfører 89 % av alle norske virksomheter 
med minst 50 ansatte en medarbeiderundersøkelse 
årlig eller annethvert år. Dette er et uttrykk for at 
disse virksomheter har erkjent at sikring av en høy 
arbeidsglede er god forretning. 

Nøkkelen til suksess i store virksomheters arbeid 
med å sikre en høy arbeidsglede ligger ofte i et solid 
datamateriale og et systematisk forbedringsarbeid 
som inkluderer konkrete handlingsplaner og som er 
forankret på så vel strategisk nivå som hos den enkelte 
leder i hele virksomheten. 

Fordeler for små virksomheter
Også mindre virksomheter har store fordeler av å 
sette arbeidsglede på dagsordenen, selv om alle 
medarbeidere og ledere kanskje kjenner hverandre 
ganske godt fra deres hverdag. Arbeidsgleden i små 
virksomheter er nemlig lavere enn i store virksomheter.

Som leder i en mindre virksomhet kan du med fordel 
fastlegge en prosedyre for hvordan og når dere drøfter 
arbeidsgleden på deres arbeidsplass. En slik drøftelse – 
som minst skal tas én gang om året - kan åpne opp for 
viktige drøftelser mellom ledelse og medarbeidere og 
føre til igangsetting av opplagte forbedringsinitiativer. 

Husk at arbeidsglede ikke kommer av seg selv. Derfor 
hjelper det ikke å si «Hvis medarbeiderne er utilfredse 
med noe kan de jo bare komme og si det». Vær i stedet 
proaktiv og sørg for at dere får en drøftelse av hvordan 
arbeidsgleden er i din virksomhet, og hva dere kan 
gjøre for å øke den.

Toppledelse

Leder

Medarbeider

Alle i din virksomhet har en rolle og et ansvar de skal løfte for 
å skape en høy arbeidsglede.  Det gjelder både for toppledelsen, 
ledere og for medarbeidere. 

Arbeidet med å skape en høy arbeidsglede kan tilrettelegges 
forskjellig avhengig av, hvor stor din virksomhet er. Men det 
er viktig å planlegge, gjennomføre og følge opp på nødvendige 
forbedringsaktiviteter uansett , hvor stor virksomheten er.

Klarlegging av roller og ansvar er viktig for å  
skape en høy arbeidsglede
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gode råd 

Til toppledelsen
Knytt arbeidsglede og 
virksomhetens verdigrunnlag 
sammen. Gjør toppledelsens 
aktive fokus på arbeidsglede 
til en del av verdigrunnlaget 
så ingen er i tvil om at 
virksomheten anser kompetente 
og glade medarbeidere for en 
vesentlig konkurransefordel. 

Sett mål for arbeidsgleden i 
virksomheten på lik linje med 
andre strategiske målsettinger 
som vekst, inntjening, 
kundetilfredshet og forbedringer 
i virksomhetens arbeidsmetoder. 

Skap system og struktur i 
virksomhetens arbeid med 
arbeidsglede. Faste planer 
for hvordan arbeidsgleden 
i virksomheten måles, 
kommuniseres og forbedres er 
en sikker vei til forbedringer. 

Fasthold fokus på arbeidsglede 
løpende hele året gjennom 
oppfølgning av handlingsplaner 
på virksomhetsnivå, områdenivå 
og lokalt i den enkelte avdeling. 
Ta høyde for at arbeidsglede 
kommer nedenfra. Sørg for at 
hver avdeling i virksomheten 
arbeider systematisk med 
å øke arbeidsgleden med 
utgangspunkt i de utfordringer 
den enkelte avdeling har.

Prioriter forbedringsarbeidet. 
Identi�ser avdelingene og 
lederne som har behov for 
en ekstra hjelpende hånd. 
Mange ledere er ytterst faglig 
kompetente, men savner 
innsikt i, og erfaring med 
hva god ledelse er. Skap 
andre karriereveier enn den 
ledelsesmessige som kan 
beholde dyktige medarbeidere 
i andre roller enn rollen som 
personalleder.

Til lederen
Skap rammene. Som leder 
skal du skape de rammer som 
medarbeiderne kan utføre deres 
arbeide innenfor. Ved å skape 
de rette rammer gjør du det 
mulig for dine medarbeidere 
å utnytte deres potensiale så 
virksomheten får nytte av de 
kompetanser medarbeiderne 
besitter. 

Gå foran. Skap et godt 
arbeidsklima i din avdeling 
ved at du personlig utviser 
engasjement og smittende 
arbeidsglede.

Prioriter tid til ledelse. 
Skap gode relasjoner til 
medarbeiderne i din avdeling 
samtidig med at du som leder 
sikrer at avdelingen når sine 
mål og du utvikler avdelingen 
til å bli mere suksessfull i 
fremtiden. 

Involver og utfordre 
medarbeiderne. Sett 
retningen for din avdelings 
arbeid i overensstemmelse 
med virksomhetens strategi 
og involver og utfordr 
medarbeiderne så alle 
medarbeidere kan se deres rolle 
i avdelingen og i virksomheten 
som helhet. 

Sett arbeidsglede på 
agendaen i din avdeling. Lav 
handlingsplaner for hvordan du 
sammen med medarbeiderne 
kan øke arbeidsgleden i 
avdelingen. Hold fokus og følg 
opp handlingsplanene.

1

2

3

4

5

Til medarbeideren
Fortell historien om din 
arbeidsglede. Hva gjør deg 
særlig stolt ved ditt arbeid? 
Hvorfor er det attraktivt for deg 
og kanskje andre å arbeide der 
hvor du er? Det resultat som 
kommer fra ditt arbeid? Den 
service du yter til dine kunder? 
Den betydning du har for dine 
kolleger?

Ta ansvar for din egen 
arbeidsglede. Vær klar over hva 
det er som skaper arbeidsglede 
for deg og si det til din sjef 
og dine kolleger. Delta aktivt 
i de ting som forbedrer din 
arbeidsglede.

Gi andre arbeidsglede. Ha 
som ambisjon at du vil gjøre 
andre glade. Kun ved å få 
økt arbeidsgleden blant dine 
kolleger kan du selv holde 
fast på din egen arbeidsglede. 
Prioriter tiden til å dele gode 
historier i hverdagen.

Vær positiv og konstruktiv. 
Det er ikke sikkert at du 
er like tilfreds med alle 
kolleger, kunder, oppgaver 
og arbeidsprosesser. Delta 
konstruktivt i å minimere 
hverdagens utfordringer og  
gjør ikke problemene større  
enn de er.

Vær bevisst om at arbeidsglede 
er en del av din livskvalitet. 
Arbeidet er en del av din 
identitet som menneske og 
arbeidet har betydning for 
ditt aktivitetsnivå i fritiden 
ovenfor familie og venner. 
En investering i arbeidsglede 
er derfor en investering i din 
livskvalitet.
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Aktuelle utfordringer
Arbeidsgleden blant norske medarbeidere er blant de 
høyeste i verden. Det viser EEI-undersøkelsen* som 
måler arbeidsgleden på en skala fra 0-100 poeng i en 
rekke land verden over. Norske medarbeidere har en 
arbeidsglede på 69 poeng. 

Det er store variasjoner i scoren avhengig av hvilken 
bransje man jobber i. 

•  Medarbeidere innenfor �nans, forskning og utvikling 
samt undervisning har høy arbeidsglede og ligger på 

topp i Norge.
•  Medarbeidere i helsevesenet og ideell sektor ligger 

midt på treet. 
•  På bunn �nner vi telekommunikasjon, primær 

produksjon samt detaljhandel .
•  Manglende fokus på faglig og personlig utvikling 

og utilstrekkelige ledelseskompetanser er blant 
medarbeidernes vesentligste kritikkpunkter i 
detaljhandelen.

* Ennova & HR Norge: European Employee Index 2012

Oversikt over arbeidsglede fordelt på bransjer
”De ansatte er vår viktigste ressurs, så arbeidsglede 
er enormt viktig for oss. Et positivt miljø i butikken 
sprer seg til både kunder og leverandører, noe som 
igjen fører til økt handel”  

Leif Schellhorn, Rema 1000 Lund
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Mange medarbeidere er kritiske overfor forandringer

Er det en sterk prestasjonskultur din virksomhet?
Vet medarbeiderne i din virksomhet hvordan de aktivt 
bidrar til å nå – og overgå - virksomhetens mål? Det 
er det mange medarbeidere som ikke vet. For det 
står dårlig til med prestasjonskulturen i Norge, ifølge 
resultater fra EEI-undersøkelsen*. 

Årsaken er at norske medarbeidere ikke har 
personlige mål for sitt arbeid, de får ingen tydelige 
tilbakemeldinger på sin innsats og de mangler klare 
tilbakemeldinger på hvordan de kan øke sin prestasjon. 

Resultatene fra undersøkelsen viser at virksomhetene 
og lederne de tre siste årene er blitt dårligere til å 
anerkjenne en god prestasjon og dårligere til å slå ned 
på en dårlig prestasjon.

Erfaringer fra mange virksomheter viser at en høy 
arbeidsglede og en sterk prestasjonskultur går 
hånd i hånd. Et godt samarbeid mellom ledere og 
medarbeidere i din virksomhet gjør det mulig å styrke 
virksomhetens prestasjoner.

Har du og dine medarbeidere  
erkjent behovet for forandringer?

Arbeidslivet – nå og i framtiden - er preget av 
konstante forandringer og krav om livslang læring og 
utvikling. Det er ikke en lett oppgave å gjennomføre 
forandringer, men en forutsetning for suksess for å 
sikre fremtidig overlevelse.

EEI-undersøkelsen viser at medarbeiderne ennå ikke 
har erkjent behovet for forandringer. De sitter ikke 
med en opplevelse av at deres virksomhet må forandre 

seg vesentlig for å klare seg i framtiden. De føler 
heller ikke at det er nødvendig at de selv forandrer og 
utvikler seg. 

Resultatene viser at når medarbeiderne konfronteres 
med en «burning platform» i deres hverdag og 
behovet for forandringer er åpenbart, erkjenner de at 
virksomheten må forandre seg vesentlig for å klare seg 
i framtide

Mindre enn hver ²erde medarbeider på norske arbeidsplasser mener at det er nødvendig  
å foreta forandringer for å kunne klare seg i fremtiden; at deres virksomhet har en kultur, hvor  
løpende forandringer er naturlige og som mener, at deres virksomhet er god til å gjennomføre  

forandringer hurtig og effektivt. 

Ennova & HR Norge: European Employee Index 2012

Lærl�g� =vik�g 
�beidskraft

Ida Kvisler Budalen (19)
lærling Virke
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