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KRIFA er en arbejdsmarkedsorganisation, der blev etableret i
1899 og har cirka 200.000 kunder. For de fleste er ”god arbejdslyst” en hilsen. For os er det mere end det. Det er vores mission. Vi ønsker, at mennesker oplever trivsel og glæde i deres
arbejde. Vi ønsker at være vores kunders samarbejdspartner,
både når det går godt, og når der er problemer. Vi vil være
der, når de gerne vil udvikle sig og blive inspireret. Men også
når der er brug for en samtale i en svær tid, når advokaterne
skal på banen, eller når det er vanskeligt at finde et job. Vi
arbejder hver dag for at fremme god arbejdslyst – for vores
kunder, hinanden og bredt i samfundet. Det er vores mission.
Læs mere på www.krifa.dk.
TNS GALLUP har siden 1939 gennemført undersøgelser
i Danmark og er i dag Danmarks største analyse- og rådgivningsvirksomhed. Som markedsledende analyse- og rådgivningsvirksomhed i Danmark er vi forrest i udviklingen af
avancerede analysemodeller, digitale løsninger, teknologier og
ydelser, som omdanner information til beslutningsklar viden.
Læs mere på www.gallup.dk.
INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING er en uafhængig tænketank, der leverer forskningsbaseret viden om trivsel, lykke og livskvalitet på samfunds- og organisationsniveau.
Vi udgiver analyser i samarbejde med udvalgte partnere
og rådgiver beslutningstagere i Danmark og udlandet.
Læs mere på www.lykkeforskning.dk.
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Indhold
Forord

5

God arbejdslyst

6

Infografisk oversigt

10

Sådan har vi gjort

12

Faktorer

14

Lad os gøre verdens bedste bedre

15

Motivationens hemmelige opskrift

19

Arbejdslyst for kvinder og mænd

23

Lykken er ikke 37 timer

24

God arbejdslyst er godt for bundlinjen

25

10 karaktertræk ved den gode arbejdsplads

28

Løn er ikke (helt) lige meget for arbejdslysten

30

De lønfikserede glæder sig mindre til næste arbejdsdag

33

Hvad er meningen?

35

Offentligt eller privatansat

41

Arbejdslysten er høj på små arbejdspladser

42

Tillid er godt. Punktum.

47

Gør det, du er dygtig til

51

At arbejde for det gode liv

54

Noter 			

58

Bilag			

59

Kolofon

63

Forord
Hvordan skaber vi gode arbejdspladser?
Danskernes arbejde tager mange forskellige former. Vi forandrer og forbedrer. Der
bygges op, bygges om, bygges til. Vi passer børn, passer på pengene og passer på
Danmark. Vi sidder bag kassen, bag rattet eller bag computerskærmen, på scenen
eller i kulissen. Vores arbejde er forskelligt – men der er fællesnævnere for, hvad der
skaber god arbejdslyst.
Hos Krifa og Institut for Lykkeforskning består vores arbejde i at bidrage til god
arbejdslyst, bedre arbejdspladser og en god balance mellem arbejds- og privatliv
– og viden om, hvordan vi fremmer dem bedst muligt.
Krifa er en arbejdsmarkedsorganisation, som er drevet af ønsket om at hjælpe
mennesker til et godt arbejdsliv – til god arbejdslyst. Det er passionen for den gode
arbejdslyst, der har ført Krifa og Institut for Lykkeforskning sammen i forsøget på at
kortlægge årsagerne til danskernes arbejdsglæde. Institut for Lykkeforskning er en
tænketank, som leverer forskningsbaseret viden om trivsel, lykke og livskvalitet, og
denne rapport bygger på holdningen om, at danske arbejdspladser bør være steder,
hvor mennesker trives. Sammen med TNS Gallup, der siden 1939 har gennemført
undersøgelser i Danmark, har vi skabt et unikt indblik med God Arbejdslyst Indeks,
som for andet år i træk undersøger arbejdslysten i Danmark.
Vi har ikke alle svarene, men vi har en viden, vi gerne vil dele ud af. For vi tror på,
at viden kan forandre og forbedre. For vi ønsker alle et godt arbejdsliv. Vi håber,
at denne rapport vil bringe Danmark endnu et skridt i den rigtige retning.

Søren Fibiger Olesen
Formand
Krifa

Meik Wiking
Direktør
Institut for Lykkeforskning
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God arbejdslyst
Trives vi på jobbet, hvordan opfører chefen sig, og oplever vi en mening med
det, vi gør? God Arbejdslyst Indeks handler om at forstå, hvordan vi kan skabe
de bedste rammer for det gode arbejdsliv. Det handler om, at vi løbende
får taget temperaturen på arbejdsglæden hos de danske arbejdspladser,
at vi får målt, om det går fremad, og hvor vi kan gøre det endnu bedre.

MENING TOPPER IGEN
Det er anden gang, at vi kortlægger de mønstre, der
giver god arbejdslyst, og vi vil i denne rapport blandt
andet stille skarpt på mening, der igen i år viser sig at
være den faktor, der har den største effekt på danskernes arbejdslyst. Mening handler blandt andet om, at
vi føler, at vi lykkes som mennesker, og er et grundlæggende menneskeligt behov. Ikke bare for et godt
arbejdsliv, men for et godt liv.
Mening er stadig den vigtigste faktor for arbejdsglæde,
til trods for at undersøgelsen i år har indsnævret definitionen af mening til at have en mere specifik betydning. Indsnævringen skyldes, at vi hvert år kommer et
spadestik dybere i vores forståelse af, hvad der skaber
arbejdslyst, og udvikler modellen, så den kan indfange de dimensioner, der har betydning for danskernes
glæde på arbejdet.
MESTRING OG LØN ER DE NYE DRENGE
I KLASSEN
I takt med rapportens udvikling vil vi i år se på to nye
elementer – herunder det man kalder mestring.
Mestring handler om følelsen af at kunne beherske eller magte de situationer, vi stilles overfor i arbejdslivet,
og har stor betydning for vores lyst til at arbejde. Når
vi gør det, vi er gode til, styrker vi vores selvværd, og vi
oplever at lykkes med tilværelsen. At opleve mestring i

arbejdslivet betyder at føle sig tilstrækkelig og kompetent i mødet med sine daglige arbejdsopgaver. Det er
netop denne følelse af, at evnerne rækker, der medfører god arbejdslyst.
Mestring er en selvstændig faktor i dette års undersøgelse, og det viser sig da også, at oplevelsen af at være
dygtig til sit arbejde, at føle sig anerkendt af sine kollegaer for sin faglighed og oplevelsen af at blive bedre til
noget har stor betydning for danskernes arbejdslyst.
Efter offentliggørelse af første udgave af God Arbejdslyst Indeks modtog vi mange spørgsmål angående
lønnens betydning for arbejdsglæden. Grunden til, at
vi ikke havde medtaget løn i første undersøgelse, var,
at den internationale forskningslitteratur ikke havde
peget på løn som en væsentlig faktor til arbejdsglæde.
På grund af de mange spørgsmål valgte vi dog alligevel i år at teste lønnens betydning blandt danskerne.
Analysen blandt de mere end 2.500 personer, som
deltog i undersøgelsen, er i tråd med de internationale
konklusioner. Løn betyder meget lidt for vores arbejdslyst. Faktisk forbedres arbejdslysten kun med 0,4 point,
hvis tilfredsheden med lønnen stiger 10 point. Til sammenligning vokser arbejdslysten med 2,6, hvis oplevelsen af mening løftes 10 point. Løn har betydning, men
skal nok i større grad betragtes som en hygiejnefaktor
end en faktor til arbejdslyst. Det betyder, at hvis vi ikke

Arbejdet kan og bør være noget, der beriger vores hverdag, så vi
går gladere hjem, end da vi kom. Arbejdet giver glæde, når vi føler,
at arbejdet styrker os selv, andre mennesker og hele samfundet.”
Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa.
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er tilfredse med lønnen, finder vi et andet arbejde, men
lønnen betyder i mindre grad noget for, om vi finder
glæde ved selve arbejdet. Hygiejnefaktorerne sætter
altså med andre ord rammen om vores job, men ikke
har ingen positiv indflydelse på vores motivation. Det
kan demotivere os, hvis vi er utilfredse med hygiejnefaktorerne – men de har ikke nogen betydning for den
glæde, vi finder ved vores arbejde.

FORSKELLIGE DIMENSIONER AF ARBEJDEGLÆDE
I år belyser vi også arbejdslysten fra forskellige vinkler
og kommer et spadestik dybere. Arbejdsglæde er
nemlig flere ting, og der kan være forskel på, om
man føler sig motiveret, og om man vurderer, at
arbejdspladsen er et godt sted af arbejde. I rapporten
anvendes begrebet ”samlet arbejdsglæde”, som er et
gennemsnit af nedenstående spørgsmål.

ARBEJDSGLÆDEN HAR MANGE FACETTER
Årets rapport forsøger også at vise de mange facetter
af arbejdsglæden, og vi skal blandt andet se på, at
ansatte i mindre virksomheder og organisationer oplever større arbejdslyst, fordi de oplever en større grad
af mening med arbejdet og har lettere ved at se de
konkrete resultater af deres arbejde. Vi vil også se på,
hvordan tillid viser sig at være en afgørende ingrediens
i vores relationer på vores arbejdsplads, både i forhold
til vores nærmeste ledere eller vores kollegaer.
Vi vil også se på de gevinster, der er ved stor arbejdsglæde. Både for organisationer og mennesker. Der er
fordele at hente for virksomheder, der sætter fokus
på arbejdsglæde og på at styrke medarbejdernes
motivation. Glade medarbejdere er nemlig produktive
medarbejdere. Det gælder især på det danske arbejdsmarked, hvor mange arbejdspladser indeholder en høj
jobkompleksitet, og netop i disse jobs betyder motivation ekstra meget. Samtidig er arbejdslivet en stor og
vigtig del af vores liv og identitet og derfor betydningsfuld for lykken. Vores arbejdslyst har en stor effekt på
vores generelle livskvalitet.

• I hvilken grad føler du glæde ved at være på
arbejde?
• I hvilken grad føler du dig motiveret til at gå
på arbejde?
• I hvilken grad vil du vurdere, at din arbejdsplads
overordnet set er et godt sted at arbejde?
• I hvilken grad nød du din seneste arbejdsdag?
• I hvilken grad ser du frem til næste gang, du
skal på arbejde?
Undersøgelsen viser, at der er høj konsistens mellem
de forskellige dimensioner af arbejdsglæde. Nød man
sin seneste arbejdsdag, ser man med større sandsynlighed også frem til næste gang, man skal på arbejde.
Det er faktisk de to dimensioner af arbejdsglæden med
den største korrelation.

HVAD ER EN KORRELATION?
En korrelation er et tal mellem -1 og 1, og det fortæller os noget om sammenhængen mellem to variable.
En negativ værdi indikerer en negativ sammenhæng således, at den ene variabel er høj, når den anden
er lav. Det kan eksempelvis være hastigheden ved et trafikuheld og overlevelseschancen. En positiv værdi
indikerer modsat, at stigninger følges ad. Men for både negativ og positiv korrelation gælder det, at jo
længere væk tallet er fra 0, desto stærkere er sammenhængen. For at sætte kommende korrelationer
i perspektiv kan man anvende som benchmark, at der eksisterer en korrelation på 0,372 mellem uddannelsesniveau og hustandsindkomsten i Danmark ifølge European Social Survey 2012.
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OM GOD ARBEJDSLYST INDEKS
God Arbejdslyst Indeks 2016 er en omfattende undersøgelse, som analyserer arbejdslysten i Danmark.
Undersøgelsen er udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde
med TNS Gallup og er en faktoranalyse formet på baggrund af arbejdstageres personlige vurderinger af
forskellige dimensioner for arbejdslysten såsom motivation, glæde ved arbejdet og vurderinger af arbejdspladsen. Derudover inkluderer analysen tilfredsheden af ledelse, kollegaer, medbestemmelse, resultater,
balance, mestring og oplevelsen af mening med arbejdet.
Undersøgelsen er baseret på i alt 2.569 personer fra hele landet. Deltagerne i undersøgelsen er alle over
18 år, har tilknytning til arbejdsmarkedet og har mindst en leder over sig. Det er andet år, undersøgelsen
gennemføres.
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0,868

I hvilken grad føler du
glæde ved dit arbejde?
I hvilken grad føler du dig
motiveret til at gå på arbejde?
I hvilken grad vil du vurdere,
at din arbejdsplads overordnet
set er et godt sted at arbejde?
I hvilken grad nød du din
seneste arbejdsdag?
I hvilken grad ser du frem
til næste gang, du skal

0,868

0,737

0,808

0,852

0,729

0,792

0,873

0,686

0,709

0,737

0,729

0,808

0,792

0,686

0,852

0,873

0,709

0,825
0,825

på arbejde?
I overstående figur kan du se, hvordan forskellige dimensioner af arbejdsglæden hænger sammen. Jo stærkere sammenhængen er mellem de to faktorer, jo tættere er tallet på 1 - og jo mørkere er farven. Den dimension af arbejdsglæden, der adskiller sig mest fra de øvrige ved at have den svageste korrelation, handler om, hvorvidt man vurderer
sin arbejdsplads som et godt sted at arbejde. Det skal dog bemærkes, at sammenhængen stadig er meget stærk.
Faktisk dobbelt så stærk som sammenhængen mellem uddannelsesniveau og hustandsindkomst i Danmark.
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God arbejdslyst
Indeks 2016
DANSKERNES SAMLEDE ARBEJDSLYST
ARBEJDSLYSTINDEKSET

76

TEMPERATUREN
PÅ DANSKERNES
ARB EJDSGLÆDE

74

DANSKERNES
LYKKENIVEAU

Vi er nødt til at udfordre vanetænkningen for at sikre de optimale
betingelser for, at den enkelte får en reel mulighed for at opnå
en bedre balance mellem arbejde og fritid.”
Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa.

TEMPERATUREN PÅ SYV FAKTORER, DER PÅVIRKER DANSKERNES ARBEJDSLYST
SAMT HYGIEJNEFAKTOREN LØN (SKALA FRA 0-100)

10

81

70

MENING

LEDELSE

62

75

MEDBERESULTATER
STEMMESE

67

77

74

62

BALANCE

KOLLEGAER

MESTRING

LØN

GOD ARBEJDSLYST INDEKS

6,1

ARBEJDSLYST & LYKKE
Igen i år viser vores arbejdslyst at have en stor effekt på vores lykkeniveau. Undersøgelsen viser,
at løftes arbejdslysten med 10 point, vil det påvirke vores lykkeniveau med 6,1 point.

HVAD HAR I REALITETEN STØRST EFFEKT
PÅ DANSKERNES ARBEJDSLYST?
0,4
0,4

LØN
MEDBESTEMMELSE
KOLLEGER

0,8

1,1

RESULTATER

LEDELSE

1,6

HVAD TROR DANSKERNE
HAR STØRST BETYDNING
FOR DERES ARBEJDSLYST?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BA L A N C E
M E S TR IN G
M E N IN G
KO L L EG A E R
M E D BE S TE M M E L S E
LEDELSE
R E S U LTATE R
LØ N

Alle deltagerne i undersøgelsen
blev bedt om at vurdere faktor-

BALANCE

1,9

erne på, hvor meget de betyder
for deres samlede arbejdsglæde.
Men når deltagerne gennem
undersøgelsens mange spørgsmål vurderede faktorerne en-

MESTRING

MENING

2,2

2,6

Disse faktorer påvirker danskernes arbejdslyst, men nogle faktorer har større
betydning end andre. Her ses effekten på arbejdslysten for hver gang, vi forbedrer
en faktor med 10 point. Hvis vi eksempelvis går fra 60 til 70 på mestring, forbedres
arbejdslysten således med 2,2.

keltvis, viste analysen, at det reelt
set så anderledes ud. Løn ligger i
bunden, mens TOP-3 udgøres af
mening, mestring og balance.

HVAD HAR REELT
STØRST BETYDNING
FOR ARBEJDSLYSTEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

M E N IN G
M E S TR IN G
BA L A N C E
LEDELSE
R E S U L ATE R
KO L L EG A E R
M E D BE S TE M M E L S E
LØ N
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Sådan har vi gjort
Denne rapport hviler på et omfattende videns-, interview- og datagrundlag.
I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten er der foretaget et dataindsamlingsarbejde, hvor både kvalitative og kvantitative data bruges til at give
et indblik i forudsætningerne for god arbejdslyst på det danske arbejdsmarked.
Rapporten bygger samtidig på det fundament, der blev skabt med undersøgelsen God Arbejdslyst Indeks 2015.

Der er blevet foretaget en gennemgang af relevant
litteratur inden for god arbejdslyst. Det drejer sig om
rapporter, fagbøger og forskningsartikler, eksempelvis:
• Van Helden, M. & Pecci, R. (2016). Well-being and
Performance at Work.
• Munir, F, Nielsen, K, Gaarde, A.H, Albertsen, K.
& Carneiro, I.G. (2012). “Mediating the effects of
work–life conflict between transformational leadership and health-care workers’ job satisfaction
and psychological wellbeing”. Journal of Nursing
Management, 20 (4), pp. 512-521.
• Helliwell, J. F., Layard, R. , & Sachs J. (2015).
World Happiness Report.
• Eurofound (2014). Social dialogue in micro and
small companies.
• Jagd, S. (2009). ”Tillidsbaseret ledelse”, Ledelse
& Erhvervsøkonomi, nr. 03 i 2009.
• Søndergaard Kristensen, T. (2014). Virksomhedens
sociale kapital. Vejen til højere produktivitet og
engagement.
• Arbejdstilsynet (2009). Kortlægning af psykisk
arbejdsmiljø.
• Jessen, K. & Zoffman, B. (2011). Motivation
og Ledelse.
• Nielsen, K. (2010). Arbejdsmiljø og helbred
i Danmark 2010.
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Rapporten bygger desuden på eget datamateriale indhentet af analyseinstituttet TNS Gallup blandt et repræsentativt udsnit af danske medarbejdere. I alt har 2.569
personer deltaget i undersøgelsen, som er udviklet af
Institut for Lykkeforskning og Krifa, og som har resulteret
i en dybere forståelse af, hvad der giver medarbejdere
god arbejdslyst.
Der er foretaget interview med førende forskere og
praktikere, der har arbejdet indgående med arbejdsliv
og forudsætningerne for god arbejdslyst, herunder:
• Cecilie Eriksen, forfatter og ph.d.-studerende,
Aarhus Universitet
• Charlotte Smidt, HR-direktør, Banedanmark
• Gert Tinggaard Svendsen, professor, Institut for
tatskundskab, Aarhus Universitet
• Helle Rosdahl Lund, direktør, Center for balance
mellem arbejdsliv og familieliv
• Lotte Bøgh Andersen, professor, Institut for
Statskundskab, Aarhus Universitet
• Magnus Larsson, lektor, Institut for Organisation,
CBS
• Morten Fjord, skoleleder, Kolind Centralskole
• Thea Mikkelsen, erhvervspsykolog, TRAC
• Mads Lindholm, ph.d. i erhvervspsykologi

SÅDAN HAR VI GJORT

UDVIKLING AF METODE
Det er andet år, undersøgelsen afprøves. Ekstra faktorer er i år tilført spørgerammen, der også er justeret,
så resultaterne mellem de to år er dermed ikke direkte sammenlignelige. Eksempelvis er faktoren mening
blevet opdelt i mening og mestring.
Udgangspunktet for rapporten er det moderne danske arbejdsmarked. Det betyder, at basale rettigheder
og ordentlige fysiske forhold forudsættes at være til stede. Rapporten retter sit fokus mod de elementer,
der fremmer god arbejdslyst. Den underkender ikke behovet for at håndtere kritisable arbejdsforhold,
men begrænser sig til at undersøge muligheder for det gode arbejdsliv.
Respondenterne i undersøgelsen er 2.569 personer fra hele landet, og udgør et repræsentativt udsnit af
den danske befolkning. Deltagerne i undersøgelsen er alle over 18 år, har tilknytning til arbejdsmarkedet
og mindst en leder over sig. Data er blevet indsamlet i september 2015. TNS Gallup har anvendt structural
equation modelling, der hører til kategorien af regressionsanalyser til at beregne kausalsammenhænge
mellem en afhængig variabel (arbejdsglæde) og andre uafhængige variable (eksempelvis mening, kollegaer, ledelse). Herved estimeres effekten af den uafhængige variabel på den afhængige variabel, mens
der kontrolleres for betydningen af øvrige uafhængige variable. De uafhængige variable (eksempelvis
ledelse) udgøres af en række forskellige spørgsmål, der belyser forskellige dimensioner – for eksempel:
”I hvilken grad oplever du, at din nærmeste leder har gode sociale kompetencer?” og ”I hvilken grad har
du tillid til din nærmeste leder?”
Med undersøgelsens faktorer er vi i stand til at forklare 71 procent af forskellene i danskernes arbejdslyst.
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Faktorer
MENING
Oplevelsen af at bruge arbejdslivet på noget meningsfuldt har afgørende betydning for os.
Vi må blandt andet kunne identificere et dybere formål med vores arbejde for at opleve
arbejdsglæde. Faktoren påvirkes også af, om man oplever, at den funktion man udfylder
i organisationen, giver mening.

MESTRING
Mestring handler om følelsen af at kunne beherske de situationer, vi stilles overfor
– at føle sig tilstrækkelig og kompetent i mødet med sine daglige arbejdsopgaver.

LEDELSE
Ledere har indflydelse på stort set alle områder af vores arbejdsliv, lige fra de enkelte
arbejdsopgaver til plejen af den gode stemning på arbejdspladsen.

MEDBESTEMMELSE
Når vi oplever, at vi har indflydelse på arbejdsdagens betingelser, påvirker det vores arbejdslyst.
Hvis vi er herrer over, hvordan, hvornår og med hvem vi løser vores opgaver, styrker
det glæden ved at tage på arbejde.

RESULTATER
Vi kan både opleve små og store mål, som vi klarer på egen hånd eller i fællesskab med
vores kollegaer. Hvordan vi end opnår resultater, har det stor betydning, at vi har
oplevelsen af at udrette noget, når vi er på arbejde.

BALANCE
Oplever vi en balance mellem antallet af opgaver og tiden til at løse dem, styrker det vores
arbejdslyst. Men balance handler også om det, der ligger uden for arbejdspladsen. Derfor
undersøger vi også den fornuftige balance mellem vores arbejde og vores fritidsliv.

KOLLEGAER
For de fleste mennesker er vores kollegaer nogle af dem, vi tilbringer mest tid sammen
med. Vores relationer på arbejdspladsen er derfor et vigtigt punkt i undersøgelsen af
arbejdsglæde.

LØN
Vi tager betaling for vores arbejde – løn betyder, at vi kan få mad på bordet og tag over
hovedet, og er med til, at vi føler os anerkendte for vores indsats. I dette års undersøgelse
ser vi på, hvor meget lønnen betyder for arbejdsglæden.
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Lad os gøre verdens
bedste bedre
Danmark har nogle af verdens bedste arbejdspladser, og vi danskere ligger
som regel helt i top, når det kommer til god arbejdslyst. Økonomien er
på vej op, og ledigheden er så småt på vej ned, men arbejdsglæde kan
blive overset, og mens vi skal skabe flere arbejdspladser, må vi ikke overse
vigtigheden af at skabe bedre arbejdspladser.

DANMARK TOPPER LISTERNE
Det er andet år, at God Arbejdslyst Indeks gennemføres i Danmark, og igen i år ligger glæden i top – både
på arbejdspladsen og udenfor. Dette billede understøttes også af diverse internationale undersøgelser.
I marts udkom World Happiness Report 2016, der
udgives på vegne af FN, og rapporten placerede Danmark på toppen af ranglisten, hvad angik lykke. Det
samme var tilfældet for tilfredsheden med livet ifølge
OECDs Better Life Index, og den seneste Eurobarometer-måling viste, at danskernes arbejdsstilfredshed
er den højeste i Europa. 94 procent af danskerne er
tilfredse med deres arbejdsforhold – mens EU-gennemsnittet ligger på 77 procent.1
Der er rigtig mange faktorer, der påvirker vores livstilfredshed og vores jobtilfredshed. Ser vi på tilfreds-

ARBEJDSGLÆDE OG LYKKE
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Temperaturerne for arbejdsglæde og lykke ligger
i Danmark på et højt gennemsnitligt niveau.
Kilde: God Arbejdslyst Indeks 2016.

hed med livet, påvirkes den blandt andet af genetik,
civilstatus, helbred, relationer, indkomst og alder.
De mange faktorer betyder, at vores livstilfredshed
er forholdsvis stabil, selvom et område af livet kan
ændre sig drastisk fra år til år. Det samme kan gøre
sig gældende for arbejdslysten. Selvom en styrket
medbestemmelse kan have en positiv effekt på vores
arbejdsglæde, kan en dårlig relation til den nærmeste
leder, en manglende balance mellem arbejde og fritid
og en oplevelse af meningsløshed stadig betyde, at
den samlede arbejdsglæde ikke forbedres.
Men vores gode placeringer og pointen om, at det kan
være svært at løfte et område, der er påvirket af så
mange faktorer, som arbejdsglæde er, må ikke blive
undskyldninger for at negligere forbedringer af arbejdslysten. Danmark er stadig på vej ud af krisen, og
fokus har været – og bør være – at få flere i arbejde,
men vi må samtidig sikre at fastholde fokus på at skabe bedre arbejdspladser. Dette er også en af vejene til,
at vi kan løfte danskernes lykkeniveau til nye højder.
FOKUSÉR PÅ BEDRE BALANCE
Når mening har så stor effekt på arbejdslysten, kan
det være nærliggende at vælge at sætte ind på dette
felt. Imidlertid bør man dog holde sig for øje, at danskerne allerede oplever en høj grad af mening med
deres arbejde. Faktisk er mening den faktor, hvor det
står allerbedst til på de danske arbejdspladser. Fokus
bør i stedet måske rettes mod balance. For balancen
mellem arbejde og fritid halter nemlig en smule på de
danske arbejdspladser, til trods for at balance viser sig
at have stor effekt på arbejdsglæde. Der er med andre
ord et stort potentiale for at højne arbejdslysten, hvis
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DANSKE PLACERINGER
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Kilde: Columbia University,
World Happiness Report 2016.
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I alt 36 lande.

Kilde: Eurobarometer 2014.

Kilde: OECD,
Better Life Index 2016.

PRIORITETSKORT ARBEJDSGLÆDE
SCORE
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Løn

EFFEKT
Prioritetskortet giver et overblik over, hvordan de forskellige faktorer scorer på de danske arbejdspladser, og hvilken
effekt de har – og dermed også, at virksomheder med fordel kan sætte ind på balance for at øge arbejdsglæden.
Her er der nemlig både høj effekt og et forbedringspotentiale.
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Kilde: God Arbejdslyst Indeks 201 6.
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Vi er nødt til at udfordre vanetænkningen for at sikre de optimale
betingelser for, at den enkelte får en reel mulighed for at opnå en
bedre balance mellem arbejde og fritid.”
Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa.

man sætter ind på balance. Ifølge Stressforeningen
understreges vigtigheden også af, at 35.000 personer dagligt er sygemeldt med stress i Danmark, at
500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet, og
at stress koster Danmark 14 milliarder kroner om året
i form af sygefravær, tidlig død og udgifter til sundhedsvæsenet.
Det er især børnefamilier, der kan være pressede på
balancen, og de danske børnefamilier er da også
dem, der arbejde næstmest i Europa, kun overgået af
svenskerne. Svenskerne har ret til at arbejde deltid, til
barnet fylder otte år, samt ret til at afholde op til 60
omsorgsdage om året i forbindelse med barns sygdom. ”Vi er nødt til at udfordre vanetænkningen for at
sikre de optimale betingelser for, at den enkelte får en
reel mulighed for at opnå en bedre balance mellem
arbejde og fritid og kunne prioritere tid til familie”, siger
Søren Fibiger Olesen, der er formand for Krifa. ”Det
er ikke kun medarbejdernes eller virksomhedernes
ansvar – det er også et politisk spørgsmål.

BEDRE BALANCE
For at skabe bedre balance for danskerne
foreslår Krifa følgende:
• Flere får reel mulighed for at gå på deltid i
perioder af arbejdslivet, hvor familien kræver
mere omsorg og større opmærksomhed,
eksempelvis i forbindelse med at man har
små børn.
• A-kasse-lovgivningen ændres, således at
muligheden for at være deltidsforsikret
gøres mere fleksibel. Eksempelvis kunne
der skabes mulighed for, at man også kan
være dagpengeberettiget, selvom man
kun står til rådighed for eksempel 20 eller
25 timer om ugen.
• Alle familier får mulighed for op til ti dages
betalt frihed om året i forbindelse med
barns sygdom.
Kilde: Krifa, Den gode balance, 2015.
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GOD ARBEJDSLYST INDEKS

Lederens opgave er at
opstille tiltrækkende visioner,
sørge for, at alle bliver
inkluderet, og at visionen
bliver fastholdt på lang sigt,
og at den ikke kun er noget,
der bliver taget frem ved
festlige lejligheder.”
Lotte Bøgh Andersen, professor ved Institut
for Statskundskab, Aarhus Universitet.
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Motivationens
hemmelige opskrift
God Arbejdslyst Indeks viser, at opskriften på en højere motivation skal findes
i det meningsfulde arbejde, balancen i arbejdslivet samt en tro på egne evner
og oplevelsen af resultater. Dette kan være vigtigt at have in mente, når en
leder eller en arbejdsplads ønsker at øge motivationen blandt medarbejderne.

MOTIVATIONENS MASKINRUM
Ambitionen med God Arbejdslyst Indeks er blandt
andet at hjælpe arbejdspladser og ledere med at opnå
en større forståelse for, hvad der motiverer os, og
dermed også for, hvordan vi kan øge motivationen.
Lad os derfor dykke ned i motivationens maskinrum.
Motivation er en vigtig bestanddel af vores arbejdslyst.
Men hvad er det helt præcist, der gør, at vi brænder
for noget? I de følgende afsnit vil vi tage fat på de
faktorer, der påvirker motivationen mest.

SKAB MOTIVATION MED MENING
Så hvordan kan vi skabe motivation gennem mening?
Ifølge professor ved Aarhus Universitet Lotte Bøgh
Andersen er international og dansk ledelseslitteratur
enige om, at såkaldt visionsledelse er det klare svar
på, hvordan lederen kan gøre medarbejdernes arbejde mere meningsfuldt og dermed motivere medarbejderne.

TOP-5 TEGN PÅ,

Mening og mestring forklarer hver især 25 procent af
motivationen, mens balancen forklarer 20 procent.
Meningsfaktoren viser sig dog at have et lille forspring
i forhold til de to andre, idet dens sammenhæng med
motivation har den stærkeste korrelation. Det betyder,
at det, som vores motivation hænger mest sammen
med, er, hvor meget mening man føler ved sit arbejde.

AT DU FØLER DIG MOTIVERET

MENING ER DEN BEDSTE DRIVKRAFT
Det meningsfulde arbejde er et paraplybegreb – det
rummer forskellige elementer. Mening kan komme
til udtryk gennem en stolthed ved det specifikke job,
man besidder. Måske fordi man har arbejdet mange
år for at nå til, hvor man er, eller fordi arbejdspladsens
værdier og ens egne personlige værdier harmonerer.
Derudover kan vi finde et job meningsfuldt, simpelthen fordi de specifikke arbejdsopgaver interesserer os,
eller fordi arbejdet gør os stolte. Uanset hvordan vi har
spurgt ind til mening i undersøgelsen, er der fra vores
resultater én ting, der er tydelig – mening har den
største betydning for, hvorvidt vi føler os motiverede til
at arbejde.

1. Du oplever at være stolt at
dit arbejde

0,667

2. Du oplever en faglig tilfredshed
gennem dit arbejde

0,654

3. Du har oplevelsen af, at du
gør fremskridt i dit arbejde

0,632

4. Du oplever, at dit arbejde
er meningsfyldt

0,607

5. Du oplever, at du udvikler
dine kompetencer

0,584

Ovenstående er de fem enkeltudsagn, hvor
der er den største sammenhæng med følelsen
af at være motiveret. Tallet til højre for udsagnet er korrelationskoefficienten, som har
et maksimum på 1. Jo højere korrelationskoefficient, jo stærkere er sammenhængen.
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MOTIVATIONENS HEMMELIGE OPSKRIFT

Når arbejdsopgaver bliver komplekse og udfordrende for
en virksomhed, er det særligt vigtigt som leder at styrke
medarbejderens tro på egne evner.”
Morten Fjord, leder, Kolind Centralskole.

Argumentet er, at lederen tydeliggør medarbejdernes
bidrag, hvorved disse medarbejdere bliver opmærksomme på, hvad meningen faktisk er i deres arbejde.
Hvor har deres indsats skabt resultater? Det handler
således om at vise vejen for sine medarbejdere snarere
end at kontrollere, at de bevæger sig den rigtige vej.2
Andersen forklarer videre om erfaringerne: ”Vi kan se,
at ledere af daginstitutioner, der udøver visionsledelse,
har medarbejdere, der ikke kun er bevidste om deres
arbejdes store bidrag til det enkelte barn, men derudover i højere grad er bevidste om, at deres arbejde
også giver et meningsfuldt bidrag til hele samfundet via
deres bidrag til at understøtte, at børnene på sigt bliver
velfungerende samfundsborgere.”
Senere i rapporten vil vi dykke længere ned i begrebet
mening, hvor vi blandt andet ser på, hvordan man kan
skabe mere mening på arbejdspladsen.
SKAB MOTIVATION GENNEM BALANCE
Som leder må man også sætte sig ind i sine medarbejderes virkelighed og tage hensyn til deres balance
mellem arbejdslivet og privatlivet. Undersøgelsen
viser nemlig, at en af de vigtigste faktorer for at opleve høj motivation i sit job er, at man oplever en god
balance.
På den ene side kommer det nok ikke som en overraskelse, at balancen har betydning for vores motivation, men på den anden side er det ret interessant,
at betydningen er så markant. Direktør for Center for
balance mellem arbejdsliv og familieliv Helle Rosdahl
finder følgende sammenhæng mellem et balanceret
liv og motivationen: “Oplevelsen af en god balance
mellem arbejdsliv og privatliv er vigtig for den enkelte.
Det giver livsglæde og en robusthed overfor påvirkninger i arbejds- som privatlivet.”
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Rosdahl understreger også, at robustheden blandt andet kommer af, at éns identitet ikke kun er bundet op
på arbejdet, fordi man har en vigtig rolle som eksempelvis “mor eller far og kæreste”. Rosdahl fortsætter:
”Effekten af en god balance er mere energi og en oplevelse af at blive respekteret på arbejdet, der er grundlaget for bedre samarbejde, motivation og resultater.”
Balance handler dog ikke kun om fordelingen mellem
arbejde og fritid – det handler også om, at vi oplever
en fornuftig balance mellem vores kompetencer og de
opgaver, vi bliver mødt af på arbejdspladsen. Oplever
vi, at opgaverne overstiger vores evne, kan dette lægge en dæmper på vores lyst til at forsøge at løse dem.
FORSTÅELSE OG KOMMUNIKATION
SIKRER BALANCEN
For at kunne påvirke medarbejdernes følelse af balance kræver det, at ledelsen forstår medarbejderne
som hele mennesker, samt at kommunikationen på
arbejdspladsen muliggør åbenhed om tidspres, stress,
usikkerhed og lignende. Forskning på området peger
også her på, at ledelsesstilen har stor betydning for
medarbejderens balance mellem arbejdslivet og privatlivet og for risikoen for opleve udbrændthed. Et studie fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø,
Loughborough University og Københavns Universitet
har undersøgt arbejdslivsbalancen hos medarbejderne
i den danske ældrepleje. Her var der klare indikationer
af, at visionsledelse – der blandt andet går ud på at
være opmærksom på medarbejdernes individuelle
behov – styrkede medarbejdernes balance mellem
arbejdsliv og privatliv.3
Studiet henviser til den forklaring, at denne form for
ledelse fremmer et arbejdsmiljø, hvor der bliver god
plads til personlige hensyn, og hvor lederen indtager
en form for coach- eller mentorrolle. Dette fremmer
medarbejderens egen kontrol over sin arbejdstid og
øger motivationen.

MOTIVATIONENS HEMMELIGE OPSKRIFT

Uden tydelige resultater oplever jeg frustration over ikke at
komme videre. Jeg motiveres af at kunne påvirke og skabe.”
Mand i 50erne, funktionær og respondent i God Arbejdslyst Indeks.

SKAB MOTIVATION GENNEM MESTRING
OG RESULTATER
Ikke overraskende påvirker det også motivationen positivt, når man føler sig dygtig til sit job. Det er alt andet
lige sjovere at arbejde, hvis man føler, man kan finde
ud af det, man laver.
God Arbejdslyst Indeks viser, at mestring, på samme
måde som mening, er en af de vigtigste faktorer for
vores motivation. Forklaringen på, at mestring har stor
effekt på vores motivation, skal måske findes i arbejdets ændrede betydning. Hvor vi tidligere har arbejdet
for at få mad på bordet, kan arbejde nu også handle
om at skabe sig en identitet – at udvikle sig og opleve at lykkes. Vi opnår nydelse gennem anerkendelse,
bekræftelse og succes, og det er lige præcis det, det
moderne arbejde tilbyder. På jobbet oplever vi suset
ved at lykkes.4 Mestring og resultater hænger tæt sammen. Mestrer vi et område, kommer resultaterne også
nemmere, og det er også med til at styrke motivationen, når vi kan se frugten af vores arbejde.

Hvis man som leder ønsker at motivere sine medarbejdere, peger God Arbejdslyst Indeks således på, at der
er en række værktøjer, der med fordel kan anvendes.
For det første kan motivationen styrkes ved at sætte
fokus på mening – skab en fælles vision og fortælling
om, hvad det er for et mål, vi arbejder mod, og hvorfor.
For det andet kan motivationen styrkes ved at sikre, at
medarbejderne har en god balance mellem arbejdslivet
og privatlivet. Oplever man, at der er forståelse for, at
man er et helt menneske med udfordringer og krav
på hjemmefronten, styrker det lysten til at være mere
effektiv på arbejdet. For det tredje kan man som leder
løfte motivationen ved at styrke medarbejdernes selvtillid, når det kommer til deres evner og kompetencer.

Her er ledelsesstilen også af stor betydning for medarbejderens tro på, at de kan klare de udfordringer de
møder på jobbet.5 Resultaterne fra et studie foretaget
af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
peger på, at én måde, hvorpå ledere øger medarbejdernes trivsel, er ved at få dem til at tro på egne evner
– med andre ord, at de føler, de mestrer det, de sættes
til. En organisation, der har arbejdet med at skabe
motivation ved at få medarbejderne til at tro på egne
evner, er Kolind Centralskole. Her understreger skolens
leder, Morten Fjord, vigtigheden af dette fokus, når
kompleksiteten i medarbejdernes opgaver stiger.

21

MOTIVATIONENS HEMMELIGE OPSKRIFT

TRE GODE RÅD
FRA KOLIND CENTRALSKOLE
Som en del af et forskningsprojekt ved Aarhus Universitet har skoleleder Morten Fjord på Kolind Centralskole, arbejdet med at skabe motivation gennem blandt andet mening, balance og mestring. Vi har talt
med Morten Fjord og høstet gode råd:
SKAB EN FÆLLES FORTÆLLING OG METAFOR
Skolen har haft succes med historiefortælling og brugen af metaforer – som for eksempel et skib, hvor
alle medarbejdere er om bord. Skibsmetaforen har haft en tydelig effekt på medarbejdernes mening
og motivation og er blevet en fast del af deres sprogbrug.
HJÆLP MEDARBEJDERNE TIL TRO PÅ EGNE EVNER OG IDÉER
En særligt udfordrende opgave, som skolen arbejder med, er inklusion af børn med særlige behov. Som
leder har Morten Fjord inddraget medarbejdernes idéer og understøttet dem i deres tro på egne evner.
Resultatet er, at den komplekse opgave mødes med en kvalificeret løsningsmodel, og at motivationen
for at tage hånd om opgaven øges.
HUSK DE ”LANGTIDSFRISKE” MEDARBEJDERE
Kolind Centralskole har rigtig god erfaring med at tage omsorgssamtaler med de ”langtidsfriske” medarbejdere, på samme måde som med de langtidssygemeldte. Dermed får ledelsen indsigt i, hvad der
generelt fylder medarbejderes liv. Denne indsigt er helt fundamental, når arbejdspladsen skal sikre en
bedre work-life-balance og forebygge blandt andet stress.
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Arbejdslyst for
kvinder og mænd
Det overordnede billede er, at både kvinder og mænd oplever stor
arbejdslyst og scorer omtrent det samme på de fleste parametre.
Der er dog en forskel, der skal understreges.

LØN ADSKILLER KØNNENE
Den største forskel mellem mænd og kvinder handler om tilfredshed med lønnen. Her oplever kvinder
i mindre grad end mænd tilfredshed med deres løn.
Det underbygger problematikken om, at niveauet for
kvinders lønninger i Danmark er betydeligt lavere end
lønniveauet for mænd – og at denne forskel ikke er
blevet reduceret væsentligt i de seneste årtier.6

LYKKE

ARBEJDSGLÆDE

MENING

LEDELSE

76
73
80
70

MEDBESTEMMELSE

62

77
74
82
70
62

God Arbejdslyst Indeks 2016 viser også, at effekten
– altså hvor meget de forskellige faktorer betyder
for vores arbejdslyst – er relativ ens for mænd og
kvinder. Det vil sige, at en god leder, en rimelig løn,
og meningsfulde opgaver påvirker mænd og kvinder
i samme grad.

RESULTATER

BALANCE

KOLLEGAER

MESTRING

LØN

75

75

68

66

77

78

73

75

64

61

Temperaturen er ens blandt mænd og kvinder for de fleste faktorer, der betyder noget for vores arbejdslyst. Den største
forskel handler om tilfredsheden med lønnen.

Kilde: God Arbejdslyst Indeks 2016.
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Lykken er ikke 37 timer
Flere ting peger på, at standardlængden på arbejdsugen ikke er lig med stor
arbejdsglæde. Måske handler det om, at vi bør tage aktiv stilling til, hvor
mange timer, vi har lyst til at arbejde og ikke blot følge ”standardindstillingen”.

Mange af os arbejder 37 timer om ugen. Desværre
viser God Arbejdslyst Indeks, at de personer, som arbejder mellem 36 og 40 timer om ugen, oplever mindre
arbejdslyst end personer, der arbejder færre eller flere
timer. Det er samtidig ikke kun på arbejdslysten, at
lønmodtageren med den gennemsnitlige arbejdsuge
sakker bagud. Faktisk scorer denne gruppe lavere på
syv ud af de otte faktorer, undersøgelsen dækker.

Den tese underbygges, når vi går dybere ned i data fra
God Arbejdslyst Indeks 2016. Gruppen med den korte
arbejdsuge både prioriterer nemlig balance højere og
scorer højere på balance end de to andre grupper.
Dette kunne pege i retning af at denne gruppe i højere
grad aktiv vælger at dedikere mere tid til privatlivet.
Gruppen med den korte arbejdsuge består af 78 percent kvinder og primært offentlige ansatte.

Grunden til, at den gennemsnitlige uge ikke er lykken,
bunder muligvis i manglende stillingtagen. Hvis man
enten arbejder mere eller mindre end normalen, kan
det være en indikation af, at man i højere grad har
taget aktiv stilling til, hvor meget eller hvor lidt arbejdet
skal fylde i livet.

I den anden ende har vi en gruppe som dedikerer
væsentligt mere tid til arbejdslivet. Tesen er, at denne
gruppe aktivt vælger at dyrke karrieren. Denne gruppe
består hovedsageligt af mænd i den private sektor, og
prioriterer især medbestemmelse, mestring og mening
i arbejdslivet.

ARBEJDSTID OG ARBEJDSLYST
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Gruppen af personer, der arbejder mellem 36 og 40 timer om ugen, scorer lavere på arbejdslysten og syv ud af otte faktorer, der har betydning for arbejdslysten - i forhold til de personer,
der arbejder færre eller flere timer.
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God arbejdslyst er
godt for bundlinjen
Der er god økonomi i god arbejdslyst. I dette afsnit stiller vi skarpt
på, hvordan produktivitet, bundlinje og trivsel hænger sammen.
VEJEN TIL STØRRE PRODUKTIVITET GÅR GENNEM
STØRRE TRIVSEL
Der er i dag flere videnskabelige undersøgelser, der
peger på vigtigheden af arbejdslyst, når det kommer
til at sikre produktivitet, kreativitet og en god bundlinje. Det understregede det anerkendte erhvervsmagasin Harvard Business Review, der dedikerede et helt
nummer til værdien af god arbejdslyst med titlen ”The
Value of Happiness. How employee well-being drive
profits”.
I fire kontrollerede eksperimenter, der involverede
700 forsøgspersoner, undersøgte professor Andrew
Oswald, Dr. Eugenio Proto og Dr. Daniel Sgroi fra det
økonomiske fakultet ved Warwick University effekten
af glæde på produktiviteten, og fandt en forbedring
på 12 procent i produktiviteten i forhold til eksperimentets kontrolgruppe.
Det er heldigvis ikke kun i universiteternes laboratorier, at der er sammenhæng mellem produktivitet og
arbejdslyst. Et omfattende studie fra Aalto University
School of Economics og Labour Institute for Economic
Research satte nemlig finske produktionsvirksomheder under lup over en femårig periode for at undersøge sammenhængen mellem medarbejdertrivsel og
produktivitet. Undersøgelsen viste, at de virksomheder, der havde formået at løfte medarbejdertilfredsheden betydeligt, oplevede en produktivitetsforbedring på 6,6 procent i gennemsnit som direkte følge af
den øgede arbejdslyst.

En af de mest omfattende studier er imidlertid udført
af forskerne Sonja Lyubomirsky, Laura King, og Ed Diener, der alle er professorer i psykologi ved henholdsvis
UCLA, University of Missouri og University of Illinois.
Her undersøgte forskerne 225 akademiske studier,
der havde fokuseret på sammenhængen mellem
god arbejdslyst og succes og konkluderede, at der er
stærke beviser for en kausal sammenhæng mellem
tilfredshed og en succesfuld virksomhed.
Der er med andre ord en række videnskabelige beviser
for, at god arbejdslyst er god for bundlinjen. Ikke desto
mindre mener Shawn Achor, der har 15 års erfaring
fra Harvard University og er forfatter til bestselleren
The Happiness Advantage, at trivsel måske er den
mest oversete årsag til succes. Folk tænker ”når jeg
får en forfremmelse, så bliver jeg lykkelig”, men det er
i virkeligheden den anden vej rundt. Glæde og trivsel
er årsagerne til succes, og kun i mindre grad effekterne af den. For når vi opnår vores mål, er vi dygtige til
hurtigt at opstille nye mål, vi ønsker at indfri.
JO STØRRE JOBKOMPLEKSITET,
JO VIGTIGERE ER GOD ARBEJDSLYST
Der er således en gevinst at hente for virksomheder,
der arbejder for at have glade medarbejdere – både
på arbejdet og uden for arbejdet. Glade medarbejdere
er produktive medarbejdere. Det gælder især på det
danske arbejdsmarked, hvor mange arbejdspladser
indeholder en høj jobkompleksitet, og netop i disse
jobs betyder motivation ekstra meget.

Trivsel er måske den mest oversete årsag til succes.”
Shawn Achor, Harvard University-researcher og forfatter til The Happiness Advantage.
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Det gælder for folk i næsten alle jobfunktioner, at de skal kunne
udvikle sig og tænke kreativt i forhold til deres ansvarsområder,
hvis de skal være med til at løfte virksomhedens område.”
Thea Mikkelsen, erhvervspsykolog, TRAC.

I diagrammet her på siden viser hver søjle, hvor meget
mere effektive de højt motiverede medarbejdere
er end deres mindre motiverede kollegaer. De højt
motiverede medarbejdere er fordelt i tre grupper, én
for hver søjle, der repræsenterer lav, medium eller høj
jobkompleksitet. For eksempel viser figuren, at en højt
motiveret medarbejder er 127 procent mere produktiv
end en gennemsnitlig motiveret medarbejder, når
jobkompleksiteten er høj. Samtidig ser vi, at effekten
er højest netop for gruppen med den største jobkompleksitet. Høj kompleksitet i arbejdet gælder ikke kun
atomfysikere. Det kan også være IT-ingeniøren, som
skal udvikle nyt computer-hardware, eller sygeplejersken, som selv skal finde på en ny måde at prioritere
sine arbejdsopgaver på for at imødekomme patienternes behov.

EFFEKTIVITET I FORHOLD
JO STØRRE JOBKOMPLEKSITET
TIL JO
JOBKOMPLEKSITET
MERE BETYDER MOTIVATIONEN
ME RE FFE K T IVIT E T AF H ØJ T M OT IVE RE T ME DARBE J D E R
140%
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100%
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M ED IUM

HØJ

J O BKO M PL E K SIST E T

Diagrammet viser den øgede produktivitet af højt
motiverede medarbejdere som funktion af arbejdets
kompleksitet. I et job med høj jobkompleksitet er en

Der stilles i dag høje krav til medarbejderne på det
danske arbejdsmarked. I den globale konkurrence må
danske arbejdspladser have fokus på produktivitet
og effektivitet. Det er imidlertid vigtigt at understrege,
at øget produktivitet og effektivitet ikke kun handler
om at fremstille flere møtrikker på kortere tid, der kan
sælges til 1 krone stykket. Effektivitet og produktivitet
kan også handle om, at vi i stedet udvikler møtrikker,
der kan sælges for 100 kroner stykket. Derfor må
fokus også være på innovation og kreativitet, og flere
videnskabelige studier peger på, at trivsel styrker vores
evne til at tænke kreativt og innovativt.7
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højt motiveret medarbejdet således 127 procent mere
effektiv end sine mindre motiverede medarbejdere. Jo
større jobkompleksitet, desto vigtigere er det at sætte
fokus på arbejdslysten.
Kilde: Jessen, K. & Zoffman B. (2011), Motivation og Ledelse.
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Fem argumenter
For at sætte fokus på god arbejslyst
1. L aboratorieforsøg viser, at arbejdsglæde kan løfte produktiviteten
med 12 procent.
Kilde: Oswald, Andrew et al (2014), Happiness and Productivity.

2. Et tværstudie af 225 undersøgelser konkluderer, at der er stærke
beviser for en kausal sammenhæng mellem medarbejdertilfredshed og en succesfuld virksomhed.
Kilde: Lyubomirsky, Sonja et al. (2005), The Benefits
of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead to Success?

3. En femårig undersøgelse blandt finske produktionsvirksomheder
viser, at et løft i medarbejdertilfredsheden medførte produktivitetsforbedringer på 6,6 procent.
Kilde: Böckerman, Petri & Ilmakunnas, Pekka (2012), The Job Satisfaction-Productivity
Nexus: A Study Using Matched Survey and Register Data.

4. D
 et er især i jobs med høj kompleksitet, at det giver mening at
øge motivationen. Her kan opnås en produktivitetsforbedring
på 127 procent.

Kilde: Jessen, Karin & Zoffman, Bo (2011), Motivation og Ledelse.

5. G
 od Arbejdslyst Indeks 2016 understreger en stærk sammenhæng mellem det generelle lykkeniveau, arbejdsglæden og
motivationen.

Kilde: God Arbejdslyst Indeks 2016.
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God Arbejdslyst
Indeks 2016
10 KARAKTERTRÆK VED DEN GODE ARBEJDSPLADS
På denne side har vi samlet hovedpointer fra rapportens forskellige artikler, så du
kan få et overblik over den gode arbejdsplads. Du kan eventuelt klippe siden ud af
rapporten og hænge den op på din arbejdsplads, så I løbende kan have fokus på
den gode arbejdslyst og drøfte resultaterne fra God Arbejdslyst Indeks 2016.
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2.

MENING

MESTRING

BALANCE

MENING, MESTRING OG BALANCE ER DE

ARBEJDSPLADS

TRE VIGTIGSTE INGREDIENSER I OPSKRIFTEN

LYTTES DER TIL

PÅ MOTIVEREDE MEDARBEJDERE PÅ DEN

MEDARBEJDERNE,

GODE ARBEJDSPLADS

OG DER GIVES
MEDINDFLYDELSE.

3.

BUNDLINJE, OG EN GOD

4.

KEDSOMHED

VEJEN TIL EN SUND
ARBEJDSPLADS, GÅR VIA
GLADE MEDARBEJDERE

ANGST

5.

PÅ DEN GODE ARBEJDSPLADS LYKKES DET

PÅ DEN GODE

AT FINDE ”GULDLOK-OPGAVER”, HVOR

ARBEJDSPLADS

MEDARBEJDERENS OPGAVER MATCHER

VED MAN, AT

MEDARBEJDERENS KOMPETENCER.

MENING SKAL
SKABES OPAD,
INDAD OG UDAD.

28

GOD ARBEJDSLYST INDEKS

PÅ DEN GODE
ARBEJDSPLADS
BYGGER VORES
RELATIONER
PÅ TILLID. BÅDE
OPAD OG TIL SIDEN

7.
PÅ DEN GODE ARBEJDS-

– OG TILLID GÅR

PLADS SKABER LEDELSEN

BEGGE VEJE.

EN INSPIRERENDE VISION,
GÅR FORAN MED ET

6.

GODT EKSEMPEL, OG
ER OPMÆRKSOM PÅ
MEDARBEJDERNES
INDIVIDUELLE BEHOV.

PÅ DEN GODE ARBEJDSPLADS SVARER

8.

MEDARBEJDERE JA TIL DETTE:
DU FØLER DIG MOTIVERET
DU FØLER GLÆDE VED
AT VÆRE PÅ ARBEJDE

DU NØD DIN SENESTE
ARBEJDSDAG

DU VURDERER DIN
ARBEJDSPLADS
TIL AT VÆRE ET GODT
STED AT ARBEJDE

DU SER FREM TIL
NÆSTE ARBEJDSDAG

9.
PÅ DEN GODE ARBEJDSPLADS
ER DER FORSTÅELSE FOR,
AT VI ER HELE MENNESKER,
HVOR ARBEJDSLIVET OG
PRIVATLIVET SKAL GÅ OP
I EN HØJERE ENHED.

10.
ØVELSE GØR MESTER. VI ER
IKKE BANGE FOR AT UDVIKLE
OS OG LÆRE NYT PÅ DEN

GOD ARBEJDSLYST!

GODE ARBEJDSPLADS.

For de fleste er ”god arbejdslyst” en hilsen. For Krifa er
det mere end det. Det er vores mission. Vi ønsker, at
mennesker oplever trivsel og glæde i deres arbejde.
Læs mere på Krifa.dk
© Krifa og Institut for Lykkeforskning 2016
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Løn er ikke (helt) lige
meget for arbejdslysten
Indkomst betyder ikke det store for arbejdslysten – men indkomst har
dog betydning for, hvordan vi evaluerer vores liv. Højere indkomst betyder
større tilfredshed med livet – især hvis vi tjener mere end naboen.

LØN ER EN HYGIEJNEFAKTOR
Det er som nævnt anden gang, God Arbejdslyst Indeks
undersøger, hvad der har betydning for danskernes
arbejdsglæde. Første gang kortlægningen blev gennemført, valgte vi ikke at medtage løn i undersøgelsen. Dette skyldtes, at den internationale forskningslitteratur ikke peger på løn som en del af forklaringen
på, at nogle folk er gladere for deres arbejde end
andre. Efter udgivelsen af den første rapport fik vi
imidlertid så mange spørgsmål angående lønnens
betydning, at vi i år valgte at inddrage dette element i
undersøgelsen.
God Arbejdslyst Indeks viser – i tråd med den internationale forskning – at løn kun i et meget lille omfang
påvirker vores arbejdslyst. Faktisk viser lønnen sig at
have den mindste effekt på arbejdsglæden blandt
de undersøgte faktorer. Stiger vores tilfredshed med
lønnen med 10 point, vil vores samlede arbejdsglæde
kun blive løftet med 0,4 point.
Samtidig viser løn i højere grad (en forskel på 24
procent) at hænge sammen med, om vi synes, arbejdspladsen er et godt sted at arbejde, end de andre
dimensioner af arbejdslysten – eksempelvis om man
glæder sig til at komme på arbejde i morgen eller
synes, at arbejdsdagen i går var god.
En forklaring på, hvorfor lønnen ikke har større betydning, findes hos den amerikanske arbejdspsykolog
og professor Frederick Herzberg og hans motivationsteori.8 På baggrund af hans forskning skelnede
Herzberg mellem trivselsfaktorer og hygiejnefaktorer.
Trivselsfaktorerne skal forstås som de indre motiva-
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tionsfaktorer – eksempelvis anerkendelse og ansvar
– og er de faktorer, som faktisk har betydning for
vores arbejdsglæde. Hygiejnefaktorerne sætter som
nævnt rammen om vores job – eksempelvis lønnen,
som ikke har positiv indflydelse på vores motivation,
men kan demotivere os, hvis vi er utilfredse med den.
Sagt med andre ord, hvis vi ikke er tilfredse med lønnens størrelse, forsøger vi at finde et andet job, men
lønnens størrelse har ikke nogen betydning for den
glæde, vi finder ved vores arbejde.
I God Arbejdslyst Indeks ser vi også en tendens til, at
de faktorer, der har størst betydning, kan kategoriseres som indre faktorer – mening og mestring – mens
for eksempel løn og kollegaer er blandt de faktorer,
som har mindst betydning for arbejdslysten. Nedenstående figur viser, at temperaturen på løntilfredshed
stiger stødt i takt med, at vi bevæger os fra en lav
indkomst til en højere indkomst. Det er måske hverken
overraskende eller interessant. Det interessante er,
at løntilfredsheden og arbejdslysten ikke følges ad –
faktisk oplever lavindkomstgruppen den samme arbejdslyst som middelindkomstgruppen, selvom deres
løntilfredshed er et godt stykke fra hinanden.
ER LYKKEN GODS OG GULD?
Mange undersøgelser peger på, at løn ikke påvirker
vores jobtilfredshed – men hvad med vores livstilfredshed? Er personer med en højere indkomst lykkeligere? Det er der faktisk flere ting, der peger i retning
af. Både God Arbejdslyst Indeks og internationale lykkemålinger viser, at folk med højere indkomst rapporterer større tilfredshed, når de eksempelvis adspørges,
hvor tilfredse de er med deres liv. Det er dog vigtigt at
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LØNTILFREDSHED, ARBEJDSGLÆDE OG LYKKE
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være opmærksom på flere forhold i denne henseende. For det første handler det om, at det at være uden
penge kan være genstand for ulykke. Hvis vi ikke kan
skaffe mad på bordet eller tag over hovedet, er det
klart, at det går ud over lykken. For det andet kan vi
også konstatere, at når indkomsten når over en hvis
tærskel, har øget indkomst ikke den store marginale
effekt på tilfredsheden med livet. Med andre ord betyder 1000 kroner mere om måneden ikke det store for
familien, der i forvejen har en husstandsindkomst på
flere millioner kroner, mens samme beløb for en familie, der hver måned må kæmpe for at få budgettet
til at holde sammen, vil resultere i færre bekymringer
og mindre stress i hverdagen. For det tredje peger lykkeforskning på, at når det kommer til løn i vores del af
verden, interesserer vi os ikke kun for vores absolutte
indkomst, men også for vores relative indkomst. Med
andre ord, hvor meget vi tjener i forhold til andre.
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Sammenligner man forskellige indkomstgrupper, er
der ikke overraskende stor forskel på løntilfredsheden,
mens lykken og arbejdsglæden er fordelt mere lige.
Kilde: God Arbejdslyst Indeks 2016.

HVAD TJENER NABOEN?
I 1998 spurgte man ved Harvard University en gruppe studerende, hvilken verden de helst ville leve i. En
verden, hvor de tjente 50.000 dollars årligt, og den
gennemsnitlige årsindkomst var 25.000 dollars – eller
en verden, hvor de tjente 100.000 dollars årligt, og
den gennemsnitlige årsindkomst var 200.000 dollars?
Omtrent halvdelen foretrak den første verden, altså
der, hvor deres abolutte indkomst var mindre, men deres relative indkomst var større.9 Grunden til, at nogle
af os vælger dette scenarie, skyldes, at vi ikke kun interesserer os for, hvor meget vi kan forbruge, men også
for vores position i det sociale hierarki. Vi sammenligner os selv med andre og vil gerne ligge forrest i det
sociale kapløb – det, vi også kender som rotteræset.
I God Arbejdslyst Indeks har vi også arbejdet med
relativ indkomst ved at måle, hvor tilfredse danskerne
er med deres løn, sammenlignet med hvad andre
tjener. Vi har både undersøgt, om man mener, at man
får en rimelig løn sammenlignet med andre personer
med din uddannelse og erfaring, og i hvilken grad man
mener, at man får en rimelig løn sammenlignet med
andre faggrupper.
Undersøgelsen viser, at de danskere, som befinder
sig i den laveste indkomstgruppe, er mindre tilfredse
med lønnen, når de sammenligner sig med andre
faggrupper, end når de sammenligner sig med folk,
der har samme uddannelse og erfaring. Denne forskel
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forsvinder dog fuldstændig i takt med, at lønnen
stiger. Den oplagte forklaring til denne sammenhæng
er, at lav- og middelindkomstgrupperne i højere grad
skeler til de faggrupper, hvor lønnen er højere, end de
sammenligner sig med deres kollegaer, hvor lønnen
måske kun er marginalt anderledes.

Både den absolutte og den relative løntilfredshed
stiger i takt med, at indkomsten stiger – men den
relative løntilfredshed stiger mest og underbygger
teorien om betydningen af den relative indkomst
– at det betyder mere, at vi tjener mere end andre,
end hvor meget vi faktisk tjener.

De lønfikserede
glæder sig mindre til
næste dag på arbejde
God Arbejdslyst Indeks har spurgt danskerne, hvilke faktorer der er vigtigst
for deres arbejdslyst, og i hvilken grad de ser frem til næste gang, de skal
på arbejde. Kombinerer vi resultaterne fra de to spørgsmål, får vi nogle
meget voldsomme udfald – i hvert fald hvis vi kigger på lønnen.
De danskere, der svarer, at lønnen har størst indflydelse på deres arbejdslyst, viser sig nemlig at være
væsentligt mindre begejstrede over deres kommende
arbejdsdag end de personer, som svarer eksempelvis
mening eller resultater som det vigtigste for deres
arbejdslyst.

Hvis lønnen ellers er i orden, er det i et arbejdslystsperspektiv mange andre ting end løn, som kan være
fordelagtige at arbejde med. Det er kun omkring
4 procent af danskerne, som mener, at lønnen er
vigtigst for deres arbejdslyst.

I HVILKEN GRAD SER DU FREM TIL NÆSTE GANG, DU SKAL PÅ ARBEJDE

MENING

RESULTATER

LØN

er det vigtigste for min

er det vigtigste for min

er det vigtigste for min

arbejdsglæde

arbejdsglæde

arbejdsglæde

76

76

59

Gruppen af personer, der siger, at lønnen har størst indflydelse på deres arbejdslyst, ser betydelige mindre frem til næste
arbejdsdag.

Kilde: God Arbejdslyst Indeks 2016.
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Hvad er meningen?
Et godt arbejde er et meningsfuldt arbejde. Følelsen af mening har
nemlig en afgørende effekt på vores arbejdslyst og er central i det
moderne arbejdsliv – men hvor kommer følelsen af mening egentlig fra?

ARBEJDE HANDLER OM MERE END
BRØD PÅ BORDET
”Hvorfor går jeg på arbejde?” Når vækkeuret ringer om
morgenen, og vi skal ud af den kropsvarme seng, er
det et nærliggende spørgsmål at stille. Svaret er blandt
andet ”for at få mad på bordet”, men det kun en del af
svaret. Vi motiveres nemlig af mening – og mening har
afgørende betydning for vores arbejdslyst.
Ifølge Cecilie Eriksen, ph.d.-studerende ved Aarhus
Universitet er der sket et skift i, hvad der er meningsfyldt, og hvor vigtigt mening er for vores arbejde.
”Historisk set har meningen med at arbejde overvejende været overlevelse og at skaffe familien brød på
bordet. Det er dog ikke længere udelukkende derfor,
at vi arbejder i Danmark. I dag er vores job ofte også
en vigtig del af vores personlige identitet og en del af,
at vi bidrager til samfundet.”
Mening kan dog være en svær størrelse og er både
flertydigt og foranderligt. Hvad der giver mening for
én person, er ikke nødvendigvis af betydning for en
anden. Samtidig ændres vores syn på, hvad der er
vigtigt – både på det personlige og på det samfundsmæssige plan.
Lige så tvetydigt og uhåndgribeligt som mening kan
virke at beskæftige sig med, lige så vigtigt er det at
forstå. Øger vi en medarbejders oplevelse af mening

med arbejdet med 10 point, vil den samlede arbejdsglæde samtidig stige med 2,6 point. Mening viser sig
således igen i år at være den vigtigste faktor for danskernes arbejdsglæde ifølge God Arbejdslyst Indeks.
Faktisk er følelsen af mening så vigtig, at den påvirker
vores oplevelse af arbejdslyst mere end både løn,
resultater og kollegaer tilsammen. Vigtigheden af mening er i tråd med Arbejdstilsynets rapport Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø, der viser, at oplevelsen af
meningsløshed kan få medarbejderen til at fokusere
på problemer, og peger på, at oplevelsen af manglende mening i sig selv kan være en kilde til sygefravær,
stress og udbrændthed.10
Men meningens betydning for arbejdet er måske
formuleret bedst af den franske forfatter Antoine de
Saint-Exupéry, som skrev ”Hvis du vil have bygget et
skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe
tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere
opgaver til dem eller fordele arbejdet – men du skal
vække deres længsel efter oplevelserne på det store
åbne hav.”
HVILKE INGREDIENSER ER DER I MENING?
Når mening viser sig at være så afgørende, er det
selvfølgelig nærliggende at spørge, hvordan vi kan
styrke oplevelsen af mening. For at svare på dette
spørgsmål må vi imidlertid først forstå, hvad mening
består af. Udfordringen er nemlig, at det er forskelligt,

Hvis du vil have bygget et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at
tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere
opgaver til dem eller fordele arbejdet – men du skal vække deres
længsel efter oplevelserne på det store åbne hav.”
Antoine de Saint-Exupéry, forfatter.
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Mening kan findes i alle lag af samfundet, og har ikke som
sådan noget med vores løncheck eller alder at gøre.”
Mads Lindholm, ph.d. i erhvervspsykologi.

hvad danskerne forstår ved begrebet mening. Derfor
har Krifa i samarbejde med Mads Lindholm, der er
ph.d. i erhvervspsykologi, udviklet en model, som giver
tre overordnede forståelsesrammer for betydningen af
mening: opad, udad og indad.

Når mening går opad, så handler det om, at vi igennem vores arbejde bidrager til noget større – et højere
formål. Når mening går udad, så handler det om, at vi
oplever mening i relationen med andre – at vi oplever,
at det giver mening, at vi udfører vores arbejde i fælles-

TOP-10 TEGN PÅ,
AT MAN OPLEVER SIT ARBEJDE SOM MENINGSFYLDT
1. Mine arbejdsopgaver er interessante		

0,738

2. Jeg er stolt over mit arbejde 		

0,736

3. Jeg udfylder en vigtig funktion på min arbejdsplads

0,735

4. Jeg bidrager positivt til andre menneskers hverdag

0,683

5. Jeg oplever en faglig tilfredshed gennem mit arbejde

0,618

6. Mit arbejde giver mig følelsen af at have udrettet noget i løbet af dagen

0,604

7. Jeg har følelsen af, at jeg gør fremskridt i mit arbejde

0,578

8. Der er balance mellem mine arbejdsopgaver og mine kompetencer

0,553

9. Jeg udvikler mine kompetencer 		

0,526

10. Mine kollegaer har respekt for min faglighed

0,499

Overstående er de ti udsagn, hvor der er den største sammenhæng mellem oplevelsen af, at arbejdet er meningsfyldt. Tallet til højre for udsagnet er korrelationskoefficienten, som har et maksimum på 1. Jo højere korrelationskoefficient, jo stærkere er sammenhængen. Det viser sig især at være af betydning for, at man oplever sit
arbejde som meningsfuldt, at man finder opgaverne interessante og er stolt over sit arbejde – blandt andet fordi
man udfylder en vigtig funktion på arbejdspladsen eller bidrager positivt til andre menneskers hverdag. Men det
er også værd at bemærke, at oplevelsen af mening også påvirkes af at gøre fremskridt på arbejdet og opleve at
have udrettet noget i løbet af dagen. Spørgsmålet er, om organisationer kan være bedre til at kommunikere det
fremskridt, man har været med til at skabe som medarbejder.
Kilde: God Arbejdslyst Indeks 2016.
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skab med andre. Samtidig handler det også om, at vi
ser mening i, at det arbejde, vi udfører i fællesskab med
andre, også gør en forskel for andre mennesker. Når
mening går indad, så handler det først og fremmest
om vores egen oplevelse af faglig tilfredshed i opgaveløsningen, og at vi oplever at lykkes som mennesker
igennem vores arbejde.
I God Arbejdslyst Indeks har vi forsøgt at indfange de
tre forskellige dimensioner af mening ved blandt andet
at spørge ind til, om man føler, at arbejdet bidrager
positivt til andre menneskers hverdag, om man udfylder en vigtig funktion for arbejdspladsen, og om ens
arbejdsopgaver er interessante? Alle viser sig at have en
stærk sammenhæng med danskernes arbejdsglæde.
VI SØGER ALLE MENING
Mening kan altså handle om at gøre verden til et bedre
sted, at man har direkte betydning for andre og sin
arbejdsplads, eller at man er stolt over sit arbejde og
finder opgaverne interessante. Hvilken form mening
end kommer i, er det imidlertid noget, vi alle søger.
”Mening kan findes i alle lag af samfundet, og har ikke
som sådan noget med vores løncheck eller alder at
gøre,” forklarer Mads Lindholm. ”Det skyldes i høj grad,
at selv de laveste indkomstgrupper i Danmark, gamle
som unge, kan opretholde en fin levestandard og har
relativt fine arbejdsbetingelser. Det betyder, at vi har
muligheden for at gå på kompromis med både løn og
arbejdsplads for at arbejde med de ting, som vi synes
er meningsfulde.”
God Arbejdslyst Indeks viser også, at mening er afgørende for arbejdslysten på tværs af indkomstniveau,
køn og alder. Med alderen får flere ellers mere indflydelse, og man kunne antage, at det var lettere at se
meningen med arbejdet med sådan en position. ”Det
er vigtigt at huske, at indflydelse og mening ikke er det
samme,” siger Mads Lindholm. ”Mening er et spørgsmål om, hvorvidt man kan tilegne sig en oplevelse af
betydning i kraft af sit arbejde. Når man er ung, har
man selvfølgelig andre arbejdsopgaver, men man har
også et andet billede af, hvad der er meningsfyldt.”

OPLEVELSEN AF MENING

83
82

UNDER 10 ANSATTE

10-49 ANSATTE

82
50-99 ANSATTE

79
100-499 ANSATTE

80
500+ ANSATTE
Det er i de mindste virksomheder, at medarbejderne
oplever størst mening med arbejdet.
Kilde: God Arbejdslyst Indeks 2016.

SMÅ VIRKSOMHEDER HAR LETTERE
VED AT SE MENINGEN
God Arbejdslyst Indeks viser, at organisationens størrelse har betydning for medarbejdernes oplevelse af
mening. I de små virksomheder oplever medarbejderne
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God arbejdslyst er, når jeg føler, jeg har gjort en forskel
i nogens liv.”

Kvinde i 50erne, funktionær og respondent i God Arbejdslyst Indeks.

nemlig lidt mere mening. Det kan være blandt årsagerne til, at arbejdslysten ifølge undersøgelsen trives bedre
i de mindste virksomheder end i de største.

være svært at se sin egen rolle i disse store projekter. I
de mindste virksomheder er det mere tydeligt, hvilken
betydning den enkelte medarbejder har.

Ifølge Mads Lindholm skyldes det blandt andet de
forskellig måder, som firmaerne bruger mening på.
”Der findes både mening i et stort, kosmisk perspektiv,
og i et direkte, lokalt perspektiv, hvor vores arbejde har
betydning nu og her. Den store, kosmiske mening på
et arbejde er god til at give oplevelsen af, at et arbejde
virkelig betyder noget, og det kan endda bidrage til en
følelse af mening med livet for de ansatte. Den direkte,
lokale form for mening er dog også vigtig, fordi den
gør, at vi også kan se os selv i det store projekt,” fortæller Lindholm.

Hvis de store firmaer skal kunne følge med de meningsstærke små virksomheder, kræver det en indsats
på det lokale meningsområde – et fokus på den direkte
betydning af den enkeltes arbejde.

Grunden til, at ansatte i de mindste virksomheder
oplever mere mening, kan være, at mens de største
virksomheder måske er gode til at skabe de store
fortællinger, hvor man som ansat er med til at lave
store forandringer, kan problemet være, at det kan

HVORDAN KAN VI STYRKE OPLEVELSEN
AF MENING?
God Arbejdslyst Indeks understreger, hvor vigtig følelsen
af mening er for vores oplevelse af at arbejde. Næste
skridt er at blive endnu klogere på de forskellige dimensioner af mening – hvilke former for mening er vigtigst
for hvilke grupper af mennesker. Krifa og Mads Lindholm arbejder netop med sådan en model til at adskille
meningsbegrebet i forskellige forståelsesrammer og
derigennem opnå en udvidet forståelse af, hvad der
skaber følelsen af mening. Det kan du læse mere om i
publikationen Mening i arbejdslivet.

HVIS VI IKKE ARBEJDER FOR DET GODE
– VIL VI HAVE MERE I LØN
Mening er, som beskrevet, vigtigere end løn for oplevelsen af at gå på arbejde, men hvad er mening egentlig værd? Det har en gruppe forskere fra Cornell University sat sig for at undersøge. Forskerne udviklede
flere forskellige modeller, hvori de kunne måle lønforskellen i relation til forskellen i mening. Og det, som
studiet konkluderede, var, at differencen både er enorm og stigende – mening bliver altså vigtigere og
vigtigere i forhold til løn.
Eksempelvis konkluderer undersøgelsen, at advokater i private firmaer efter et års arbejde tjente cirka tre
gange så meget som de offentligt ansatte, der beskæftigede sig med rettigheder. I 1960erne var denne
forskel minimal, men folk var i stigende grad villige til at gå på kompromis med lønnen for et arbejde med
større moralsk værdi. Derfor blev lønnen for de private advokatfirmaer nødt til at være meget højere for
at tilsvare den mening, som der fandtes for de offentligt ansatte.11
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Ifølge Cecilie Eriksen, der er ph.d.-studerende ved
Aarhus Universitet, er der grundlæggende to forskelige
måder at bekæmpe mangel af mening på arbejdet.
”Problemet kan opstå for den enkelte medarbejder, hvis
personen ikke længere ser sig selv i sit arbejde. Dette
ville kunne afhjælpes ved at tage samtaler med den
enkelte medarbejder eller ændre den ansattes funktion helt eller delvist. Andre gange kan verden omkring
arbejdspladsen ændre sig så meget, at meningsløsheden opstår som et problem i selve virksomheden.
Her bliver man nødt til at ændre selve firmaets midler
eller målsætninger.” Et firma, som har haft succes med
sidstnævnte strategi, er det tyske IT-firma SAP, som har
erklæret, at en procentdel af det 65.000 mand store
firma skal bestå af folk med Aspergers syndrom i 2020.
Erfaringer fra de første skridt mod en sådan inklusion
har allerede bevist sig at påvirke virksomhedens produktivitet positivt.

TRE RÅD
TIL MERE MENING
Mening er en måde at forbedre arbejdsglæde
og motivation på arbejdspladsen. Her er nogle
forslag til, hvordan mening kan kultiveres.
•	
Gør det klart, hvad firmaets langsigtede mål
er – selvom en arbejdsopgave virker triviel,
kan forståelsen af det samlede projekt, som
opgaven er en del af, give mere opadgående mening til foretagendet.
•	
Gør det klart, hvorfor medarbejdernes
position er vigtig – enhver arbejdsplads
består udelukkende af uundværlige ansatte.
Det er vigtigt for følelsen af mening, at man
bliver anerkendt for sin funktion.
•	
Gør en forskel! Flere firmaer donerer en lille
procentdel af deres overskud til et projekt
eller bruger tid på pro bono-projekter i lokalsamfundet eller stiller deres kompetencer
gratis rådighed i udviklingslande. Dette giver,
ud over god omtale, en følelse af mening
til de ansattes arbejde og en interesse i at
opnå resultater.
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Offentligt eller
privat ansat
God Arbejdslyst Indeks underbygger, hvad mange os sikkert havde
på fornemmelsen. Ønsker vi at gøre en forskel og have et meningsfuldt
arbejde, er der gode muligheder i det offentlige, men ønsker vi en
højere løn, går vejen mod den private sektor.

ge og private sektor handler imidlertid om lønnen. Her
ligger tilfredshedsniveauet 16 procent højere blandt
privatansatte. Dette er måske mindre overraskende,
i og med at lønforskellen ifølge Danmarks Statistik er
på omkring 7 procent.13 Mere overraskende er det, at
de offentlige ansatte rapporterer mindre tilfredshed
med balancen mellem arbejde og fritid. Den udbredte
forestilling er ellers, at man i det offentlige har bedre
rammer for familie- og privatlivet. Utilfredsheden kan
skyldes, at mens forventningen er, at man har en bedre
work-life-balance i det offentlige, er oplevelsen, at
denne balance i disse år er under pres med større krav
til de offentligt ansatte.

Der er forskel på, hvor meget mening danskerne oplever i deres arbejde. Offentligt ansatte vurderer deres
jobs som mere meningsfulde end de privatansatte.
Hvor temperaturen på mening ligger helt oppe på 83
blandt de offentligt ansatte, ligger de privatansatte på
79 – der dog stadig er et højt niveau. Man kunne tro,
at forskellen skyldes kønsforskelle blandt offentlige og
private ansatte, da den offentlige sektors arbejdsstyrke
består af to tredjedele kvinder.12 Men stiller man skarpt
på eksempelvis den private sektor, er der ingen forskel
på mænd og kvinders oplevelse af mening.
Den største forskel i tilfredsheden mellem den offentli-
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Offentligt ansatte vurderer deres jobs som mere meningsfulde end de privatansatte,
mens de privatansatte er langt mere tilfredse med lønnen.
Kilde: God Arbejdslyst Indeks 2016.
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Arbejdslysten er høj
på små arbejdspladser
Ansatte i mindre virksomheder og organisationer oplever større
arbejdslyst. Det skyldes blandt andet, at de oplever en større grad af
mening med arbejdet, de har lettere ved at se de konkrete resultater
af deres arbejde, og i større grad føler, at de gør det, de er bedst til.

SMÅT ER GODT
God Arbejdslyst Indeks 2016 peger på, at arbejdsglæden ser ud til at have de bedste vilkår i mindre
virksomheder. Undersøgelsen viser, at den gennemsnitlige arbejdslyst falder, i takt med at organisationen
vokser. Virksomheder med under 10 ansatte oplever
den højeste arbejdsglæde mens de største virksomheder med mere end 500 ansatte ligger i den anden
ende af skalaen. Forskellen er ikke voldsom, men det
er interessant, at større virksomheder, der som regel
er mere leveringsdygtige i frynsegoder til medarbejderne, synes at komme til kort, når det gælder arbejdsglæden. Mens frugtkurve og andre frynsegoder
bestemt er rare, er det samtidig et tegn på, at der skal
noget helt andet til at skabe god arbejdslyst. I sidste
artikel så vi på, at mindre virksomheder er bedre til at
vise, hvordan medarbejderens arbejde giver mening –
og det er blandt forklaringerne på den højere arbejdslyst, men forklaringerne kan også ligge andre steder.

IKKE BARE ÉN I MÆNGDEN
Når man besøger en storby, kan anonymiteten i den
store folkemængde være en fascinerende oplevelse.
På arbejdspladsen er sagen dog en anden. Her vil vi de
fleste af os gerne ses og høres; respekteres og anerkendes. Derfor kan en anden forklaring på den højere
arbejdslyst i de mindre virksomheder være, at vi her
i større grad oplever at blive set og hørt. Det peger
tallene i God Arbejdslyst Indeks nemlig på. Det viser
sig, at medarbejdere i mindre virksomheder i markant
højere grad oplever at have medbestemmelse.
Samtidig ligger de mindste virksomheder også i top,
når det gælder om, at medarbejderne oplever at
mestre deres arbejde, oplever at skabe resultater og
oplever at have en god balance mellem arbejdsliv og
privatliv.

Arbejdsglæde er at blive respekteret for sit arbejde
og at chefen har kendskab til det.”
Kvinde i 60erne, funktionær og respondent i God Arbejdslyst Indeks.
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ARBEJDSLYSTEN ER HØJ PÅ SMÅ ARBEJDSPLADSER

ARBEJDSGLÆDE
I FORHOLD TIL VIRKSOMHEDSSTØRRELSE

MEDBESTEMMELSE
I FORHOLD TIL VIRKSOMHEDSSTØRRELSE

OPLEVELSEN AF ARBEJDSGLÆDE

OPLEVELSEN AF MEDBESTEMMELSE

76
74

71
65

UNDER 10 ANSATTE

10-49 ANSATTE

74

UNDER 10 ANSATTE

10-49 ANSATTE

64
50-99 ANSATTE

73
100-499 ANSATTE

73
500+ ANSATTE

50-99 ANSATTE

60
100-499 ANSATTE

59
500+ ANSATTE

Overstående tal viser temperaturen af arbejdsglæden og oplevelsen af medbestemmelse hos medarbejdere
i forskellige størrelser af organisationer. Medarbejdere i de mindste virksomheder oplever større arbejdsglæde
og medbestemmelse.
Kilde: God Arbejdslyst Indeks 2016.
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Tillid er godt. Punktum.
Tillid er en afgørende ingrediens i vores relationer på jobbet, uanset
om det er til vores nærmeste leder eller vores kollegaer. På det danske
arbejdsmarked viser der sig en klar sammenhæng mellem den
enkeltes arbejdslyst og graden af tillid til ledere og kollegaer.

TILLID I FORSKELLIGE RETNINGER
Stoler du på, hvad chefen siger til morgenmødet, og
tør du tiltro en kollega med en opgave, selvom den
er dit ansvar? Tillid har en central betydning for vores
hverdag og for vores arbejdsglæde. Det er vigtigt, at
man føler sig betroet på sin arbejdsplads, men det har
lige så stor betydning, at tilliden går den anden vej – at
man tiltror andre ansvar og skaber gode relationer.
Det handler om gensidig tillid. På en arbejdsplads kan
vi også opdele tillid i to forskellige retninger: horisontal
og vertikal tillid. Den horisontale dækker over tilliden
mellem kollegaer, og den vertikale dækker tilliden
mellem ledere og medarbejdere.
God Arbejdslyst Indeks 2016 viser, at begge former
for tillid er vigtige ingredienser for god arbejdslyst.
Undersøgelsen viser dog samtidig, at den vertikale
tillid har en 18 procent stærkere sammenhæng med
vores samlede arbejdsglæde, end den horisontale tillid
har. Med andre ord betyder tilliden mellem vores leder
og os mere end tilliden mellem vores kollegaer og os.
Dette kan skyldes, at det er lederen, som i sidste ende
træffer de afgørende beslutninger om éns fremtid i

arbejdet, og at et godt forhold til sin nærmeste leder
betyder, at man mere åbent kan diskutere præstationer og forventninger. Samtidig er det også vigtigt for
arbejdslysten at føle tillid til sine kollegaer, som man
trods alt tilbringer tid med og arbejder sammen med
flere timer om ugen.
Mens effekten af tillid til chefen er større end tilliden til
kollegaerne, ser det omvendt ud, når det kommer til
niveauet af tillid. Her har vi nemlig større tillid til vores
kollegaer end til vores chef – det gælder både inden
for den private og den offentlige sektor i Danmark.
TILLID ØGER PRODUKTIVITETEN OG
REDUCERER STRESS
Tillid er som nævnt en vigtig ingrediens i at skabe god
arbejdslyst – men der er også en økonomisk gevinst
for virksomheder, der styrker tilliden. Tillid kan nemlig
have betydning for produktiviteten i en organisation. Gert Tinggaard Svendsen, der er professor ved
Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og
har forsket i tillid og social kapital, fortæller, at alt
glider lettere, når der er tillid på arbejdspladsen. Ifølge

HVOR MEGET TILLID HAR VI TIL CHEFEN OG KOLLEGAERNE?

TILLID TIL LEDELSEN
PRIVAT

OFFENTLIG

72 70

TILLID TIL KOLLEGAERNE
PRIVAT

OFFENTLIG

77 79

Danskerne har mere tillid til kollegaerne end til chefen. Ansatte i den private sektor stoler dog lidt mere på ledelsen.
Kilde: God Arbejdslyst Indeks 2016.
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professoren er det gunstigt for samarbejdet, hvis man
blot stoler på hinandens ord, fremfor at kommunikationen fungerer som formelle udvekslinger. Tillidsproblemer er nemlig roden til højere omkostninger,
og ikke kun i en økonomisk forstand; der spares også
ressourcer på arbejdspladsen, når arbejdet baseres på
en uformel tillid.

de ledere, som havde stor tillid til deres medarbejdere,
rapporterede, at de følte sig mindre stressede end de
øvrige ledere. Richardsen forklarer, at årsagen kan
være, at de ledere, der har stor tillid til deres medarbejdere, uddelegerer flere opgaver, hvilket letter deres
egen arbejdsbyrde, som igen er med til at sænke
deres eget stressniveau.

Professor Astrid M. Richardsen fra Norwegian Business School står bag en stor norsk undersøgelse om
tillid baseret på knap 3000 ledere, der bakker op om
Svendsens pointe. Hendes omfattende undersøgelse
viser, at lederens tillid til sine medarbejdere er vigtig
for at undgå, at lederen går ned med arbejdsrelateret
stress.14 Konklusionen fra undersøgelsen er således, at

Så tillid ser dermed ud til at have en positiv effekt på
vores arbejdsglæde, vores evne til at samarbejde og
på produktiviteten, samtidig med at tilliden reducerer
stress på arbejdspladsen. Dermed er det måske heller
ikke overraskende, at undersøgelser viser, at virksomheder med høj social kapital – altså hvor tilliden trives
– klarer sig bedre økonomisk. En undersøgelse peger

HVAD BYGGER VORES TILLID PÅ?
Tillid kan som nævnt kategoriseres som horisontalt og vertikalt afhængig af, hvem tilliden er til, men
tilliden kan også kategoriseres afhængig af, hvad tilliden bygger på. For at kunne tale om tingene, må vi
have et sprog. Derfor kan nedenstående opdeling være en fordel at kende, hvis virksomheden ønsker at
arbejde med at skabe tillid.
KALKULATIVT BASERET TILLID
Medarbejderens tillid bygger på en vurdering af, om det overhovedet kan betale sig at vise tillid – hvad
de får ud af det. Bliver processen hurtigere? Bliver opgaven bedre løst? Her er en grundlæggende skepsis
over for kollegaerne, og denne tillidsform findes typisk i starten af et samarbejde. Her er der tale om
svag tillid.
VIDENSBASERET TILLID
Denne tillidsform baseres på informationer om, hvad man ved om sin kollegas arbejdsrutiner, styrker og
svagheder, i stedet for at forholde sig til at optimere kontrollen med kollegaen. Her begynder den enkelte
medarbejder at kunne mærke tilliden.
RELATIONSBASERET TILLID
Dette er den vidensbaserede tillid, som blot er blevet stærkere af, at kollegaer har arbejdet sammen
med og set noget til hinanden over længere tid.
IDENTIFIKATIONSBASERET TILLID
At to kollegaer kender hinanden så godt, at de kan repræsentere hinandens interesser. Her tør man
overlade store og vigtige dele af ens ansvarsområder til hinanden. Identifikationsbaseret tillid kræver, at
kollegaer ofte har noget med hinanden at gøre. Det er ikke nok med løs snak over frokostbakken, men
kræver tæt samarbejde, og at man får øjnene op for hinandens styrker og gode intentioner.
Kilde: S. Jagd (2009), Tillidsbaseret ledelse.
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Der er en gensidig adfærd: Hvis en arbejdsgiver viser dig tillid,
er det, som om du bliver givet en gave, og efterfølgende vil du
gengælde det ved at gøre noget godt for arbejdsgiveren.”
Gert Tinggaard Svendsen, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

på, at virksomheder med høj social kapital havde et
årligt overskud, der var næsten 3 procentpoint højere
end øvrige virksomheder, og gav et dobbelt så højt
aktieudbytte som resten af markedet.15

lydhørhed og uddelegering. Det handler med andre
ord om at have en forståelse for sine medarbejdere,
stole på dem, handle ansvarligt og kommunikere om,
hvad man gør.

HVORDAN STYRKER VI TILLIDEN?
Der er således en række fordele ved at øge tilliden
på arbejdspladsen, og tilliden til vores ledere hænger
sammen med en række ledelsesfaktorer, vi i God
Arbejdslyst Indeks har opdelt i to dimensioner. En
faglig og en social dimension. For det første har vi
højere tillid til vores nærmeste leder, når vi oplever,
at vedkommende er dygtig og faglig kompetent. En
leder, som ved, hvad hun gør, er en rollemodel, og er
således samtidig en, der indgyder tillid. Men faglighed
alene skaber ikke tillid. Den må også bygge på den sociale dimension. Er der skabt et godt forhold mellem
lederen og medarbejderen, der bygger på forståelse
og anerkendelse?

Lederen kan både ændre sin egen adfærd for at styrke
den vertikale tillid og sætte gang i processer for at
forbedre den horisontale tillid mellem medarbejderne. Tillid tager tid og kræver en dygtig leder, der har
mod på at sætte processerne i gang, men det er en
god investering – både for bundlinjen og den gode
arbejdslyst.

Denne forståelse kan fremmes gennem regelmæssige møder. For at styrke tilliden på arbejdspladsen
fremhæver Gert Tinggaard Svendsen vigtigheden af
møder, hvor medarbejder og leder regelmæssigt mødes i samme rum. Her er der større sandsynlighed for,
at der tages hensyn til hinandens opgaver i de projekter, man er fælles om. Møderne kan nemlig fungere
som et rum, hvor eventuelle problemer eller manglende hensyn kan adresseres. Derudover bør fremmødet
til disse møder ikke være for stor. Des større gruppe,
des lettere er det for den enkelte at ”gemme sig” og
køre på frihjul.
Tidligere forsker ved Københavns Universitet og Det
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og nu
selvstændig konsulent i arbejdsmiljø Tage Søndergaard Kristensen peger også på, at en leder kan skabe
øget tillid ved udvise integritet, konsistent adfærd,

TIP TIL TILLID
SÅDAN KAN DU SKABE MERE
TILLID TIL DIG SOM LEDER
• 	KONSISTENT ADFÆRD
Sørg for at handle gennemskueligt
og ansvarligt.
• 	INTEGRITET
Sig, hvad du gør, og gør, hvad du siger.
• 	UDDELEGERING
Vis tillid ved at give kompetence til andre.
• 	LYDHØRHED
Tag andres synspunkt seriøst.
Kilde: Søndergaard Kristensen, T. (2014),
Virksomhedens sociale kapital. Vejen til
højere produktivitet og engagement.
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Gør det, du er dygtig til
Mestring handler grundlæggende om følelsen af at kunne magte de
situationer, vi stilles overfor i livet. At opleve mestring i arbejdslivet betyder
at føle sig tilstrækkelig og kompetent i mødet med ens arbejdsopgaver. Det
er netop denne følelse af, at evnerne slår til, der medfører god arbejdslyst.

”HVOR ER DU DYGTIG!”
At føle sig kompetent til at løse de opgaver, man møder i sin hverdag, er et grundlæggende menneskeligt
behov. Netop derfor er mestring i arbejdslivet væsentlig for arbejdsglæde. Dertil kommer, at det gode liv til
dels opnås gennem realiseringen af vores evner og
potentiale.
Allerede fra barnsben kan vi opleve glæden ved at blive anerkendt af vores forældre for at gøre noget godt.
”Hvor er du dygtig”, opmuntres den næste generation.
Som voksne er anerkendelse af vores evner afgørende
for vores arbejdsglæde og et vigtigt element i relationen til vores leder og kollegaer. Men mestring handler
om andet end at blive anerkendt – det handler om
glæden ved at gøre noget, vi er gode til. Det handler om at opleve en faglig tilfredshed gennem vores
arbejde, og det handler om at opleve, at der er en
balance mellem vores kompetencer og de opgaver, vi
bliver stillet overfor.
Når vi oplever det gode match mellem vores kompetencer og vores opgaver, kan vi opleve det, som man
inden for positiv psykologi kalder for flow. Flowbegrebet blev introduceret af Mihaly Csikszentmihalyi,
der er professor i psykologi ved University of Chicago
og regnes blandt verdens førende forskere inden for

positiv psykologi. Flow er en positiv mental tilstand
præget af engagement og fordybelse. Her matcher
vores færdigheder netop udfordringen, og vi oplever
en sådan koncentration, at tidsfornemmelse og selvbevidsthed forsvinder. Især kunstnere og sportsfolk,
der er fuldstændig opslugt af at udføre deres værk
eller af at præstere, siges at opleve disse øjeblikke
ofte. Men vi kan også være heldige at opleve sådanne
øjeblikke i vores arbejdsliv – og en sådan oplevelse
af mestring viser sig at have en afgørende effekt for
vores arbejdsglæde.
God Arbejdslyst Indeks viser, at mestring er en af de
vigtigste faktorer, når det kommer til, hvad der skaber
glæde på de danske arbejdspladser. Faktisk viser
mestring sig at have den næststørste effekt på den
samlede arbejdsglæde efter faktoren mening. Løfter
vi følelsen af mestring med 10 point, viser faktoranalysen, at det vil have en effekt på 2,2 point på arbejdslysten. Mestring har især betydning arbejdslysten for
personer i 30erne – her er effekten 2,7 point. Det kan
skyldes, at man føler en større usikkerhed i den første
halvdel af sin karriere – og derfor betyder oplevelsen
af, at man mestrer noget, mere for denne gruppes
arbejdslyst.
Følelsen af at være dygtig til vores arbejde viser sig

De bedste øjeblikke i vore liv er ikke passive og afslappende.
De bedste øjeblikke indtræffer, når vi frivilligt anvender vores
evner til at opnå noget vanskeligt og meningsfyldt.”
Mihaly Csikszentmihalyi, professor i psykologi, University of Chicago.
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GØR DET, DU ER DYGTIG TIL

samtidig at hænge særligt sammen med de dimensioner af arbejdsglæden, der handler om at se frem
til arbejdet, føle sig motiveret og se frem til næste
arbejdsdag – og i mindre grad med, om man vurderer arbejdspladsen til at være et godt sted at arbejde.
Men mestring handler ikke kun om at gøre det, vi i
forvejen er gode til – mestring handler også om lysten
til at blive endnu bedre. Det er en god ting, for i det
moderne arbejdsliv er der brug for udvikling og tilegnelsen af nye kompetencer.
VI ØNSKER AT BLIVE ENDNU BEDRE
I sin bog Motivation – Den overraskende sandhed om
hvad der motiverer os beskriver forfatteren til flere
bestsellere inden for management-litteraturen Daniel
Pink mestring som resultatet af den engageredes lyst
til at blive bedre til noget. At opnå mestring kræver,
at vi påtager os udfordringer og lærer af dem, hvilket
ikke altid er helt let eller nydelsesfuldt. Udfordringer og
modet til ikke at være i kontrol er det samme – ikke at
kunne mestre alt med det samme – er altså forudsætningen for, at mestring kan opnås. Det gamle

MÆNDS LÆRING LIDER
ET KNÆK I 40ERNE
Tallene fra God Arbejdslyst Indeks 2016 indikerer, at mænd har en U-formet læringskurve i
arbejdslivet. I hvert fald ser vi, at oplevelsen af,
at kompetencer udvikler sig, er høj, når mænd
er mellem 18 og 39 år, men at mænd i fyrrerne
til sammenligning i væsentligt mindre grad
føler, at de udvikler deres evner.
Til gengæld ser vi, at kompetenceudviklingen
stiger igen senere i livet. Gruppen af mænd
over 60 år rapporterer således næsten lige
så høj kompetenceudvikling som den yngre
gruppe.
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ordsprog ”Øvelse gør mester” er her rammende. Undersøgelser fra arbejdsmarkedet bekræfter i tråd med
God Arbejdslyst Indeks, at det øger medarbejderes
arbejdsglæde markant at have følelsen af at udvikle
sig og derigennem tilegne sig nye kompetencer.16 Det
er ikke blot i Danmark, at medarbejdere fortsat ønsker
at udvikle sig. Undersøgelsen Well-being at work
udført at New Economic Foundation i Storbritannien
peger også på en stærk sammenhæng mellem, i
hvilken grad medarbejderne føler, at der fokuseres på
udviklingen af deres kompetencer og jobtilfredshed.
Det er altså forfejlet at tro, at de fleste medarbejdere
ønsker et let og ikke udfordrende job. Forskning tyder
snarere på, at medarbejdere har mod på udfordringer, fordi de derigennem får mulighed for at højne
deres kompetencer både personligt og fagligt. Vejen
til mestring går altså gennem udfordring og udvikling.
Mestringens betydning for arbejdsglæde er samtidig
forbundet til andre faktorer i God Arbejdslyst Indeks.
Mestring udgør nemlig forudsætningen for at opnå
tilfredsstillende resultater og derved føle, at man
bidrager til virksomhedens meningsfulde mission.
Der er nogle sider af det at være menneske, som kun
kommer til udtryk, hvis man møder de rette udfordringer – nogle karakteregenskaber bliver kun til
noget, hvis vi sættes i situationer, hvor de er forlangt
af os. Sat på spidsen handler det om, at vi finder
sådanne ”Guldlok”-opgaver. En balance mellem det
angstprovokerende og det kedsommelige. Det er
her – mellem de to poler – at vi oplever den perfekte
kombination af udfordringer og mestring – at vi vokser som menneske. Samtidig er det vigtigt, at ledelsen
i disse situationer støtter op i form at tillid, anerkendelse og vejledning.

GØR DET, DU ER DYGTIG TIL

Arbejdsglæde er, når man glemmer at gå hjem.”
Kvinde i 50erne, funktionær og respondent i God Arbejdslyst God Arbejdslyst Indeks.

HVORDAN KAN VI STYRKE OPLEVELSEN AF MESTRING?
I bogen Flow har forfatteren Csikszentmihalyi dedikeret et kapitel til flow og arbejde. For at øge
flow-oplevelserne på arbejdet er der forskellige veje frem. For det første må vi redesigne vores jobs,
således at de fordrer flowoplevelsen. Jo mere et job har elementer til fælles med et spil eller en ”leg”
– det vil sige klare udfordringer, klare mål og umiddelbar feedback – des mere flow vil udøveren opleve.
For det andet må vi hjælpe mennesker med at udvikle det, som Csikszentmihalyi kalder autoteliske
personligheder, der bygger på det græske ord for at skabe sine egne mål. Csikszentmihalyi peger på
en række måder, hvorpå vi kan udvikle os til at autoteliske personligheder og skabe mere flow.

1. Sæt mål, der giver hurtig og tydelig feedback
2. Fordyb dig i en specifik aktivitet
3. Læg mærke til, hvad der sker i øjeblikket
4. Lær at nyde den oplevelse, der foregår her og nu
5. Find det rigtige match mellem kompetencer og udfordring
Kilde: Mihaly Csikszentmihalyi (1990), Flow.
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At arbejde for det gode liv
Det gode liv hænger sammen med et god arbejdslyst – og begge dele
hænger sammen med at opleve mening med tilværelsen. Derfor må vi
i fællesskab arbejde for at sikre forudsætningerne for god arbejdslyst
og det gode liv i fremtiden.

ET GODT LIV OG ET GODT ARBEJDSLIV
Gennem arbejde skaber vi værdi for hinanden og for
os selv. Vi bygger broer, udvikler nye produkter, underviser, gør rent, leverer varer, passer børn, optimerer
processer og helbreder de syge. Arbejde kommer
i utallige former og er den aktivitet, vi bruger flest
vågne timer på. Arbejdslivet er en stor og vigtig del af
vores liv, vores relationer og vores identitet – og er for
mange en forudsætning for det gode liv.
Samtidig arbejder lykkeforskere verden over i disse år
med at kortlægge elementerne i det gode liv. Hvorfor
er nogle mennesker gladere end andre? Hvor meget betyder indkomst for vores livskvalitet? Hvilken
sammenhæng er der mellem trivsel og faktorer som
sundhed, relationer, samfundsforhold og genetik?
Vores arbejdsglæde er en brik i dette puslespil om,
hvad der skaber de bedste rammer for det gode liv.
God Arbejdslyst Indeks 2016 understreger igen i år,
at vores arbejdslyst hænger tæt sammen med vores
generelle lykke. Vi ser således, hvordan en stigning på
10 point i arbejdslyst rykker vores lykkeniveau med 6,1
point i en positiv retning. Det er måske ikke så overraskende i betragtning af, at vores arbejde spiller ind på
vores relationer, identitet og selvforståelse – foruden
at give smør på brødet.
MENING ER CENTRALT FOR DET GODE LIV
Når vi kigger på, hvilke faktorer i arbejdslivet der betyder noget for vores arbejdslyst, så har vi i denne rap-

port flere gange understreget vigtigheden af mening.
For lykkeforskere vil dette ikke komme som nogen
overraskelse, da mening også viser sig at være en af
de afgørende faktorer for oplevelsen af lykke. Lykke er
et paraplybegreb, og derfor arbejder forskerne med
forskellige dimensioner, når man ønsker at undersøge,
hvad der påvirker lykken, men fælles for de forskellige
dimensioner er, at mening har en positiv effekt. Folk,
der oplever en følelse af formål med deres liv, rapporterer højere lykkeniveauer end dem, der ikke gør. Det
gør sig især gældende for det, man kalder den eudaimoniske dimension, der arbejder med Aristoteles´
forståelse af lykken – for ham var det gode liv nemlig
det meningsfulde liv. Ifølge World Happiness Report
2015, der udgives af Columbia University på vegne af
FN, peger resultaterne på, at en følelse af formål har
en afgørende effekt på, hvordan vi evaluerer vores liv.
En effekt, der faktisk er større end vores livsvilkår.
FREMTIDENS ARBEJDSLIV
Globaliseringen og andre samfundstendenser stiller
hele tiden nye krav til, hvordan vi bør designe både
vores arbejdsmarked og arbejdsplads. Vi håber, at vi
med denne rapport kan være med til at kvalificere
debatten om det gode arbejdsliv, men også samtalen
om det gode liv.
Vi ser nemlig intet modsætningsforhold mellem
arbejde og det gode liv. Tværtimod har vi en tro på, at
arbejde kan være årsag til glæde. Det er i tråd med in-

Arbejdsglæde er, at man som 57-årig tænker mere på at være på
arbejdsmarkedet end på efterløn.”
Tjenestemand og respondent i God Arbejdslyst Indeks.
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AT ARBEJDE FOR DET GODE LIV

Vores beviser forsætter med at pege på, at oplevet trivsel
og en følelse af formål er vigtige faktorer, når det kommer
til livsevalueringer i højere grad end livsvilkår.”
World Happiness Report 2015.

ternational lykkeforskning, der peger på arbejde som
en afgørende faktor for at opleve høj livskvalitet.
Vi tror også på, at medarbejdere i fremtiden i endnu
højere grad vil skele til en potentiel arbejdsgivers evne
til at skabe gode rammer for god arbejdslyst. Vi vil og
skal fortsat være opmærksomme på lønnen, men vi
tror på, at det er vigtigt at tage arbejdsglæden med
i beregningerne, hvis vi har muligheden for at vælge mellem forskellige jobs – især i disse år, hvor så
mange danskere oplever stress og udbrændthed på
jobbet.
GOD ARBEJSLYST KRÆVER EN FÆLLES INDSATS
Heldigvis er danskernes arbejdslyst og livskvalitet i en
relativ god forfatning. Danmark rangerer hvert eneste
år i den absolutte top i World Happiness Report, som
kortlægger befolkningers gennemsnitlige livskvalitet.
Fra God Arbejdslyst Indeks 2015 og 2016 er der heller
intet, der tyder på, at vi generelt skal være meget
bekymrede for vores arbejdsliv. Men vi står ikke uden
udfordringer, og hvis vi ønsker at udvikle den gode
arbejdslyst i Danmark, bliver vi nødt til at møde en
række spørgsmål med alvor, seriøsitet og kreativitet –
herunder hvordan vi sikrer en bedre balance mellem
vores arbejdsliv og privatliv, hvordan vi bliver ved med
at udvikle vores kompetencer, hvordan vi skaber en
bedre oplevelse af mening gennem vores arbejde,
hvordan vi kan opleve mening uden for jobbet, og
endelig hvordan lederen kan hjælpe til dette.
Ambitionen er at give grobund for en større fælles
bevægelse på tværs af virksomheder, politiske organer og medarbejdere rundt omkring på de danske
arbejdspladser for at skabe en samfundseffekt hvor
flere mennesker reelt oplever en højere arbejdslyst.
For mens mange allerede har et godt arbejdsliv, er der
er også mange, der oplever stress, dårlig ledelse og
manglende glæde ved at gå på arbejde. Det har store
omkostninger – for den enkelte, for virksomheder og
for samfundet. ”Vi har en drøm om, at mange flere i
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Danmark oplever god arbejdslyst,” fortæller Søren Fibiger Olesen, der er formand for Krifa. ”At flere opdager, at god arbejdslyst giver mening for både mennesker og bundlinjer. Vi har en drøm om – sammen med
de dygtigste ledere og væsentligste meningsdannere
og samfundsdebattører – at starte en bevægelse i
samfundet for at skabe bedre arbejdslyst.”
Med udgivelsen af God Arbejdslyst Indeks håber Krifa
og Institut for Lykkeforskning at igangsætte en dialog
omkring disse spørgsmål, pege på de udfordringer, vi
står overfor, men især også på de muligheder, vi har.
Vi håber, at du, kære læser, vil være med til at sætte
gang i denne bevægelse, at realisere drømmen og
skabe endnu mere god arbejdslyst i Danmark.

Vi har en drøm om –
sammen med de dygtigste
ledere og væsentligste
meningsdannere og
samfundsdebattører
– at starte en bevægelse
i samfundet for at skabe
bedre arbejdslyst.”
Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa.

Det meningsfulde liv
opnås ved at bruge dine
styrker til at tjene et
større formål.”
Martin Seligman, professor i psykologi,
University of Pennsylvania.
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undersøgelsens resultater
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300.000-499.999

76
74

500.000+
Under 10 ansatte
10-49 ansatte
50-99 ansatte
100-499 ansatte
500+ ansatte

77
78
75
75
74
76

Temperatur

70
LEDELSE
18-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60+ år

71
72
68
69
72

Privatansatte
Offentlig ansatte

71
69

Mænd
Kvinder

70
70

0-299.999
300.000-499.999
500.000+

70
69
72

RESULTATER
18-29 år
30-39 år

77
74

61

BILAG

Under 10 ansatte
10-49 ansatte
50-99 ansatte
100-499 ansatte
500+ ansatte

72
70
68
68
71

Temperatur

62
LØN

67
BALANCE

62

Temperatur

18-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60+ år

61
60
62
63
65

18-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60+ år

69
65
66
67
72

Privatansatte
Offentlig ansatte

66
57

Mænd
Kvinder

64
61

Privatansatte
Offentlig ansatte

70
64

Mænd
Kvinder

68
66

0-299.999
300.000-499.999
500.000+
Under 10 ansatte
10-49 ansatte
50-99 ansatte
100-499 ansatte
500+ ansatte

68
66
69
74
67
64
67
67

0-299.999
300.000-499.999
500.000+
Under 10 ansatte
10-49 ansatte
50-99 ansatte
100-499 ansatte
500+ ansatte

55
61
72
65
62
64
63
61

Effekttal
Mening:
Mestring:
Balance:
Ledelse:
Resultater:
Kolleger:
Medbestemmelse:

2,6
2,2
1,9
1,6
1,1
0,8
0,4
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Hvad skaber
god arbejdslyst?
God Arbejdslyst Indeks 2016 er
en kortlægning af, hvad der skaber
arbejdsglæde på de danske
arbejdspladser.
For at forstå, hvad der driver arbejdsglæde, har Krifa, Institut
for Lykkeforskning og TNS Gallup for andet år i træk bedt mere
end 2.500 danske lønmodtagere om at vurdere forskellige
dimensioner af deres liv og deres arbejdsplads. Det har givet
et unikt indblik i arbejdslysten på det danske arbejdsmarked.
Rapporten vil blandt andet give dig et indblik i motivationens
hemmelige opskrift, hvorvidt mænd og kvinder er lige tilfredse
med arbejdet, hvorfor mening er så vigtigt for arbejdsglæden –
ligesom den indeholder en række tips til, hvordan du kan være
med til at styrke arbejdslysten i din organisation.
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