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Noe av det viktigste vi ser 
er et betydelig økt fokus og 
systematisk arbeid blant 
toppledere i Norge. For 15 år 
siden var mennesker og kultur et 
ansvar hos personalavdelingen. I 
dag er dette øverste strategiske 
fokus og eies fra toppledelsen. 
Menneskene og kulturen er blitt et 
strategisk konkurransefortrinn.

Vi ønsker i denne rapporten å dele 
innsikt og erfaring som vi mener 
vil være relevant for deg. Enten 
det gjelder din egen utvikling 
eller videreutvikling av den 
organisasjonen du er en del av.

Gjennom over 30 års forskning 
globalt og 15 år i Norge vet vi 
hva som er fellesnevneren blant 
de som lykkes. Fremragende 
arbeidsplasser kjennetegnes 
ved at de evner å balansere 
virksomhetskultur, struktur 
og opplevelser. Nøkkelen er 
gjensidige relasjoner betegnet 
av tillit, stolthet og felleskap. 
Ledelsen og enkeltledere på de 

beste arbeidsplassene tilstreber 
en kultur som gjennomsyres 
av gjensidig tillit. Effekten er 
ubestridt. De som lykkes med 
tillitsbasert kultur og lederskap 
ser tydelige effekter, som redusert 
sykefravær, økt endringsvillighet, 
økt innovasjonsevne og økte 
inntekter.

Hvorfor er det viktig å identifisere 
og vise frem de beste 
arbeidsplassene?

Helt fra våre grunnleggere startet 
sin reise på 1980-tallet har en 
viktig verdi fulgt oss. Det er mye 
fokus på de deler av arbeidslivet 
som ikke fungerer. Samfunnet, 
ledere og medarbeidere 
trenger flere gode forbilder og 
rollemodeller. For å bidra til å 
skape et bedre samfunn, som er 
vår globale misjon, må vi derfor 
finne metoder som kan løfte 
frem de som lykkes. Norges 
Beste Arbeidsplasser er en unik 
måte å bruke det viktigste indre 
i en virksomhet til å identifisere 

de som lykkes og derigjennom 
inspirere andre.

For 15. gang er det mange tusen 
medarbeidere og ledere i norske 
organisasjoner som har delt sine 
kultur- og lederskapspraksiser  
og egne opplevelser. Vi vil gjerne 
takke hver enkelt. Dette bidrar 
ikke bare til å utvikle deres egen 
organisasjon, men er også med  
å skape et bedre norsk arbeidsliv.

 God lesing,

Jannik Krohn Falck

Adm. dir
Great Place to Work Norge

Leder

I 2018 er det den 15. gang vi kårer Norges Beste Arbeidsplasser. 
Det har vært litt av en reise. Vi har lært utrolig mye om det norske 
arbeidsliv. Mange hypoteser er bekreftet, og flere tilbakevist.   
Er vi så annerledes i Norge?
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Medarbeideren...

...opplever tillit i relasjon til ledelsen

...er stolt av jobben som gjøres

...opplever et fellesskap 
på arbeidsplassen

Alt tatt i betraktning mener jeg 
dette er et flott sted å arbeide
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Hva skiller de beste arbeids-
plassene  og snittet av Norge?

Tallene viser %
 andel m

edarbeidere som
 bekrefter at opplevelsen er «ofte sant» eller «nesten alltid sant».
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For å inspirere og stimulere til 
langsiktig innsats og tilknytning til 
organisasjoner, er det nødvendig  
å utvikle en organisasjon der vi kan 
være på vårt beste. Dette betyr 
at organisasjoner kontinuerlig 
må jobbe med å utvikle en kultur 
der dette er mulig. Dette er en 
utfordring alle organisasjoner  
står overfor i dag ettersom kultur  
utvikler seg hele tiden og 
arbeidsmiljø er en ferskvare. 

Det å skape gode arbeidsplasser 
der alle er med er ikke bare 
riktig, det er god strategi! 
Organisasjoner som bygger 
arbeidsplasser der mennesker 
ønsker og kan prestere sitt beste, 
belønnes med et engasjement  
og gode prestasjoner som er  
med på å skape bedre 
økonomiske resultater. En av  
de største utfordringene med  
å utvikle en god arbeidsplass er  
å kontinuerlig sikre en konsistent 
og positiv opplevelse for alle i 
organisasjonen. 

Likhet på tvers  
av generasjoner
Selv om diskusjoner om forskjeller 
på tvers av generasjoner ofte 
konkluderer med at de ulike 
generasjonene har noe forskjellige 
oppfatninger av verden, verdier 
og idealer, ser vi at dette ikke er 
representativt for arbeidsmiljøet 
og arbeidskulturen. 

En undersøkelse vi har gjort blant 
230 000 medarbeidere viser 
et felles ønske om å oppleve 
meningsfulle relasjoner på 
arbeidsplassen. Det spiller altså 
ingen rolle om en ansatt er en 
Millennial, Gen X, eller Baby 
Boomer. Alle ønsker en tilknytning 
til arbeidsplassen, jobb og 
kolleger. Felles er også at vi  
ønsker ledere som er rettferdige 
og troverdige. 

De beste ansetter de rette
De beste arbeidsplassene 
har et bevisst forhold til 
sammensetningen av med-
arbeidere og ser etter folk som 
passer best sammen for å nå 

organisasjonens mål. De er 
opptatt av å berike organisasjonen 
når de ansetter nye mennesker og 
vurderer nøye hvem som passer 
best inn. De ser etter hva slags 
folk de trenger for å vokse og 
utvikle organisasjonen. De har 
bevisste praksiser for rekruttering 
og innfasing av nye kolleger. 

De beste arbeidsplassene 
ivaretar en mer helhetlig 
rekrutteringsstrategi enn 
den gjennomsnittlige norske 
organisasjonen. Mangfold og en 
god balanse av folk som jobber 
godt sammen og gjensidig 
utvikler hverandre er viktig. 

For eksempel sier 84% av 
medarbeiderne på de beste 
arbeidsplassene at ledelsen 
ansetter personer som passer 
bra inn, dette sammenlignet med 
57% i nasjonalt snitt. I tillegg ser 
vi at hos de beste opplever 92% 
at nyansatte blir godt tatt imot 
og føler seg velkommen, dette 
sammenlignet med 3 av 4 hos 
landet i snitt.

Gode arbeidsplasser  
for alle
Arbeidsplasser utvikler seg, og det gjør også forventningene  
til arbeidsgiver. I dag vektlegger vi arbeidstakere i større grad  
en meningsfull jobb som støtter og utvikler oss. Som en følge  
av dette er det ikke tilstrekkelig å bare tilby god lønn og insentiver 
i håp om å dekke over manglende effektivitet og produktivitet  
på arbeidsplassen. 
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Kultur og innovasjon
En arbeidsplass som tilbyr 
muligheter for å utforske nye ideer 
er typisk karakterisert av åpenhet 
og en inkluderende kultur. Dette 
er et sted hvor et rikt mangfold 
av ulike meninger, bakgrunn og 
kunnskap, er representert og 
utnyttet. 

De beste arbeidsplassene gjør 
det bedre på de parameterne som 
kan knyttes til forutsetningene 
for en innovativ kultur. Kulturen 
understøtter ønsket om inno-
vasjon og omstilling, og  
fremmer utviklingen av pro- 
dukter og tjenester. Ledere 

på de beste arbeidsplassene 
forstår at det å proaktivt bygge 
engasjement i teamet, er kritisk  
for innovasjonsprosesser.

Læring og feiling 
Å lære av feil er en godt 
kjent suksessfaktor innen 
entreprenørskap. Hvis du aldri 
gjør noen feil er det sannsynligvis 
ikke så mye du utretter heller. 
De beste arbeidsplassene gir 
rom for å akseptere feil og ser 
på det som en naturlig del av 
innovasjonsprosessen. 

Læringsverdien som ligger i å 
feile skaper gjerne innsikt som 

igjen leder til senere suksess. 
De beste arbeidsplassene 
tilrettelegger derfor ofte for 
innovasjonsprosesser og kulturer 
der man eksperimenterer med 
muligheten til å lære av feil. 

I det norske utvalget er det tydelig 
rom for forbedringer. Bare 67% 
opplever på generell basis at det 
er greit å gjøre feil, mens 88% 
fra de beste arbeidsplassene 
opplever det samme. Dette  
tyder på at mange har større  
rom for fleksibilitet, åpenhet  
og innovasjonskultur. 

Det nasjonale 
gjennomsnittet

Norges Beste 
Arbeidsplasser

Ledelsen søker og svarer oppriktig på forslag og ideer. 55% 84 %

Ledelsen involverer medarbeiderne i beslutninger som påvirker  
arbeidet eller arbeidsmiljøet deres. 51% 75 %

Ledelsen aksepterer hendelige uhell/feiltakelser som en del  
av arbeidslivet. 67% 88 %

Ledelsen er flink til å fordele oppgaver og koordinere arbeidet. 49% 79 %

Ledelsen viser at den setter pris på godt arbeid og ekstra innsats. 57% 81 %

Ledelsen har en klar oppfatning av hvor virksomheten skal  
og hvordan vi skal komme dit. 55% 85 %

Jeg blir gitt de nødvendige ressurser og utstyr til å utføre 
arbeidet mitt. 72% 88 %
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Fokus på resultater går ikke 
på bekostning av fokus på 
mennesket 
På de beste arbeidsplassene 
opplever 9 av 10 et godt fellesskap 
på arbeidsplassen. 85% føler 
seg betydningsfull og 85% 
mener at alle har muligheten til 
å få anerkjennelse der. De beste 
etterstreber å finne balansen 
mellom en slitasjekultur der 
fokuset på mennesker, kultur og 
lederskap må vike for fokus på 
resultater, og en komfortkultur, der 
resultater og gode prestasjoner 
må vike for hygge og harmoni. 

Balansen er viktig for bærekraftige 
resultater. I ytterpunktene 
reduseres tilliten til ledelsen 
og det er en større risiko for at 
gode folk slutter eller slutter 
å prestere. Det er faktisk 15% 
større sannsynlighet for at 
folk ønsker å bli lenger på de 
beste arbeidsplassene enn 
hos en gjennomsnittlig norsk 
arbeidsplass. Fokuset på 
forretningsmål må underbygges 
av en kultur kjennetegnet av høy 
tillit, stolthet og fellesskap for at 
forholdene skal bli best mulig. 
Jobb er noe man skal glede seg til. 
Blant de beste gleder 84% seg til 
å gå på jobb, mens snittet i Norge 
ligger på 63%, så potensialet for 
forbedringer er stort.   

La deg inspirere  
av potensialet!
Selv om målet burde være at alle 
mennesker i alle organisasjoner 
skal oppleve en god arbeidsplass, 
er det nok mer motiverende å 
tenke på at selv Norges Beste 
Arbeidsplasser og organisasjoner 
som er Great Place to Work 
Sertifisert, har mange områder å 
jobbe videre med. Det viktigste 
er at vi alle har et ønske om å 
bli bedre! Det dreier seg om 
kontinuerlig forbedring på lik 
linje med andre disipliner i 
organisasjonen. 

Sannheten er at selv blant 
landet beste arbeidsplasser er 
det fortsatt medarbeidere som 
føler at de ikke jobber på en god 
arbeidsplass. 91% oppgir “Alt tatt i 
betraktning mener jeg dette er et 
flott sted å arbeide.” På landsbasis 
ser vi at 75% opplever det samme. 

Vi må holde oss selv til en enda 
høyere standard og utnytte det 
fantastiske potensialet. Det er 
helt avgjørende for å beholde 
og utvikle et sunt og bærekraftig 
samfunn i fremtiden. Vi kan rett 
og slett ikke godta at noen ikke 
får oppleve en god arbeidsplass. 
Den berikende opplevelsen av 
mestring, mening og spillerom 
det er. Vi må gjøre plass til hele 
mennesket og alle mennesker 
teller.

Et bedre samfunn
Det å skape en god arbeidsplass 
for alle er ikke noe som oppnås 
over natten eller noen få måneder. 
Det er et langsiktig engasjement 
og fokus som må til. Hver uke 
hører vi historier om hvordan 
effektene av gode arbeidsplasser 
siver ut av organisasjonen og 
berører bredt.  

Historiene forteller om gode 
ledere som er opptatt av å bygge 
en god arbeidsplass for alle, 
styrker sosiale bånd, forbedrer liv 
og bidrar til å utvikle menneskers 
potensial. Jo flere gode arbeids-
plasser som finnes, desto bedre 
samfunn får vi.

Fra alle oss i  
Great Place to Work 
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Norges beste arbeidsplasser

20-49 medarbeidere

Nr. Arbeidsplass Antall med-
arbeidere

På listen 
for…

1 SOCO
www.soco.no

38 5. gang

2 Iterate
www.iterate.no

48 9. gang

3 Symetri Collaboration
www.interaxo.no

45 3. gang

4 Vali
www.vali.no

21 3. gang

5 Transcendent Group
www.transcendentgroup.com/no

22 1. gang

6 CatalystOne Solutions
catalystone.com/no/

29 1. gang

7 BMS Norway Ltd NUF
www.bms.com/no

32 1. gang

8 RA Gruppen
www.raservice.no

21 1. gang

9 Monobank ASA
monobank.no

33 2. gang

Norges Beste
Arbeidsplasser

2018
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Norges beste arbeidsplasser

50-199 medarbeidere

Nr. Arbeidsplass Antall med-
arbeidere

På listen 
for…

1 AbbVie
www.abbvie.no

67 6. gang

2 mnemonic
www.mnemonic.no

165 6. gang

3 ONE Mars
www.mars.com/nordics/no

59 3. gang

4 Vitari
www.vitari.no

91 5. gang

5 Netlight
www.netlight.com

106 2. gang

6 Capra Consulting
www.capraconsulting.no

72 3. gang

7 Geodata
www.geodata.no

116 5. gang

8 EiendomsMegler 1 Hedmark 
www.eiendomsmegler1.no/hedmark

64 3. gang

9 TAG Arkitekter
www.tagarkitekter.no

65 2. gang

10 BN Bank
www.bnbank.no

125 1. gang

11 RSM Norge
www.rsm.global/norway/nb

158 1. gang

12 Selvaag Bolig
www.selvaagbolig.no

91 1. gang

13 DRIW
www.driw.no

56 1. gang

14 Volkswagen Møller Bilfinans
www.bilfinans.no

76 1. gang

norge
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Nr. Arbeidsplass Antall med-
arbeidere

På listen 
for…

1 EiendomsMegler1 Midt-Norge
www.eiendomsmegler1.no/midt-norge

252 7.gang

2 Webstep
www.webstep.no

331 11.gang

3 DHL Express
www.dhl.no/no/express

306 3.gang

4 FINN.no
www.finn.no

361 13.gang

5 Tomra
www.tomra.com/nb-no

277 3.gang

6 Hurtigruta Carglass
www.carglass.no

239 2. gang

7 Olivia
www.oliviarestauranter.no

390 2. gang

8 Ice Norge
www.ice.no

214 1. gang

9 Adecco Management Norge
www.adecco.no

430 8. gang

10 Basefarm
www.basefarm.com/no

271 3. gang

11 Bundegruppen
www.bundegruppen.no

215 2. gang

12 BoligPartner
www.boligpartner.no

227 1. gang

Norges beste arbeidsplasser

200-499 medarbeidere

Great Place To Work    Norges Beste Arbeidsplasser 2018
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Nr. Arbeidsplass Antall med-
arbeidere

På listen 
for…

1 Sopra Steria
www.soprasteria.no

1287 12. gang

2 Reitangruppen
www.reitangruppen.no

607 9. gang

3 Bouvet
www.bouvet.no

1077 6. gang

4 Norgeshus
www.norgeshus.no

1235 3. gang

5 BDO
www.bdo.no/nb-no/home-no

1296 4. gang

6 McDonald’s
www.mcdonalds.com/no/nb-no

2821 8. gang

7 Nordic Choice Hotels
www.nordicchoicehotels.no

2442 3. gang

Norges beste arbeidsplasser

500+ medarbeidere

Norges Beste Arbeidsplasser 2018     Great Place To Work
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En kultur for læring  
og utvikling
Vi ser at Norges beste 
arbeidsplasser tilrettelegger 
for læring og utvikling på 
arbeidsplassen og at det foku-
seres på å tilrettelegge for en 
kultur for læring og utvikling hvor 
samarbeid mellom medarbeidere 
og deling av kunnskap er sentralt. 
Ofte blir det gitt muligheten for 
kompetanseutveksling på tvers 
 i organisasjonen, for eksempel 
med faggrupper, eller ved at 
erfarne medarbeidere er  
mentorer for nye ansatte. 

Dette læringsmiljøet stimulerer 
og oppmuntrer medarbeiderne 
til å ta ansvar for egen læring, 
samtidig som de opplever 
støtte til egen karriereutvikling 
og anvendelse av talenter og 
interesser. Denne mobiliseringen 
av interne ressurser bidrar både 
til fellesskapsfølelse og personlig 
mestring. 

Opplæring og 
utviklingsplaner
Dette fokuset på læring 

og utvikling hos de beste 
arbeidsplassene ser vi tydelig 
allerede ved innfasingen av 
nye ansatte. Utviklingen starter 
allerede på første arbeidsdag 
med introduksjonsprogrammer 
og opplæring av nye ansatte. Her 
kartlegges individuelle ønsker 
og behov, og følges opp med en 
personlig utviklingsplan som er 
nært knyttet til organisasjonens 
overordnede kompetansestrategi.  

Denne prosessen foregår i tett 
dialog med leder og medarbeider, 
følges videre opp gjennom 
hyppige samtaler og møter, og 
er under kontinuerlig utvikling. 
Arbeidet her er kjennetegnet 
av et gjensidighetsprinsipp 
der både medarbeiderens og 
organisasjonens behov og 
interesser ivaretas.

De beste arbeidsplassene tilbyr en 
variasjon av utviklingsmuligheter 
og vet at den beste læringen 
ligger i det daglige arbeidet og 
samarbeidet med andre. Derfor 
er det viktig at medarbeideren 
har oppgaver og roller som både 

passer til dem og utvikler deres 
talent. 

God hverdagsledelse
Samtidig tilrettelegges utvikling 
i andre arenaer, både eksternt og 
internt. Til tider behøver heller 
ikke utvikling og opplæring 
være knyttet til egen stilling, 
men til personlig interesse eller 
ambisjoner. 

Der det er mulig kartlegges 
potensielle karriereveier og hva 
som skal til for å komme dit, og 
nye stillinger lyses ut internt først, 
for å se om de allerede har riktig 
kandidat.

Å tilrettelegge for opplevelsen av 
mestring og utvikling handler mye 
om god hverdagsledelse, og er 
viktig for at medarbeiderne skal 
være motivert til å yte sitt beste. 
Det handler om at medarbeideren 
skal føle seg sett og hørt, og 
at ledelsen skaper tydelige og 
gjensidige forventninger til både 
nåværende og fremtidige roller.

Personlig og faglig utvikling på arbeidsplassen er noe som 
kjennetegner de beste arbeidsplassene. Å gi hver enkelt 
medarbeider muligheten til kontinuerlig faglig og personlig 
utvikling gir mestringsfølelse til jobben og arbeidsoppgavene. 
Dette forplikter og skaper en dynamikk som motiverer til innsats 
samtidig som yrkesrollen og forventningene er tydelig definert. 
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1. De skaper et arbeidsmiljø som fremmer læring 
og utvikling av medarbeiderne, der alle kan få 
muligheten til spennende og utfordrende arbeid.  
De vet at utvikling i hovedsak skjer i det daglige 
arbeidet og samhandling. Derfor gir de rom for  
deling og læring av hverandre- og tilrettelegger 
arenaer hvor medarbeidere kan dele erfaringer  
og sparre med hverandre. 

2. De tilbyr interne utviklingsmuligheter 
som kommuniseres tydelig og bredt ut til alle 
medarbeidere. De har transparente prosesser  
for forfremmelser og stillingsutlysninger internt.

3. Hver enkelt medarbeider blir fulgt opp og har 
jevnlig dialog med sin nærmeste leder, slik at man 
kan fange opp hvilke ønsker den enkelte har- hvilke 
styrker og mulighetsområder som skal bygges på. 
Det lages individuelle utviklingsprogrammer for at 
hver medarbeider får en utvikling som passer dem, 
og vektlegger både faglig og personlig utvikling. 

4. De har kompetanserammeverk for å konkretisere 
dialogen rundt en medarbeiders utvikling, slik at 
de kompetansene og verdiene som behøves innen 
organisasjonen og i ulike stillinger blir synliggjort. 
Slik kan realistiske forventninger skapes- både 
hva arbeidsgiveren forventer, og medarbeiderens 
oppgaver på arbeidsplassen. 

5. De gir rom for at medarbeiderne skal kunne 
utvikle seg også i arbeidstiden- både gjennom 
interne og eksterne kanaler. De tilbyr for eksempel 
å gi tid til interne kurs, betale eksterne kurs, eller gir 
permisjon til etterutdanning.

Norges Beste Arbeidsplasser 2018     Great Place To Work

Eksempler på hva de beste gjør  
for å utvikle sine medarbeidere

80% 
av medarbeidere ved Norges 

Beste Arbeidsplasser opplever 
å få mulighet til å utvikle sin 

faglige kompetanse.  

(Det nasjonale  
gjennomsnittet er 62%)
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I AbbVie arrangerer de «Lederforum» hvert 
kvartal, vanligvis en hel dag, der alle ledere med 
personalansvar blir invitert. Målet er å ha et sted 
hvor man kan diskutere utfordringer i forhold 
til det å lede mennesker, samt å skape en felles 
ledelseskultur i bedriften.

I FINN.no skal alle få gode muligheter til 
å utvikle seg, både faglig og personlig. 
Dette er viktig for at FINN skal nå sine 
mål, og at hver enkelt medarbeider skal 
trives og prestere. FINN tror også at det 
å gi medarbeidere rom for å dyrke egne 
interesser skaper gode resultater. Sandbox 
åpner for en slik mulighet. Med denne 
ordningen gis medarbeidere mulighet 
til å realisere gründeren i seg selv. Har 
man en ide man brenner for, men som 
ikke blir realisert i FINN, kan Sandbox 
være løsningen. Sandbox-kontrakten 
gir medarbeidere tilgang til data FINN 
eier, utviklingsverktøy og driftsmiljø, 
oppstartshjelp, innloggingsdata fra 
FINNs brukere og annonsering på FINN 
for 500 000 kroner! Av inntektene som 
genereres beholder medarbeideren  
70% og FINN 30%.

McDonald’s tror på at 
løpende utdannelse, 
personlig feedback og 
anerkjennelse av hver eneste 
medarbeider er med å skape 
en arbeidsplass der man 
utvikler seg hver eneste 
dag. De ønsker å gjøre 
mulighetene i deres interne 
karrierestige tilgjengelig for 
alle medarbeidere, og har 
derfor gjennom et samarbeid 
med AOF og innvilgede 
midler fra Kompetansepluss 
Norge fått mulighet til 
å tilby gratis opplæring 
i grunnleggende lese-, 
skrive-, og dataferdigheter 
til medarbeidere. Norsk-
opplæringen er jobbrelatert, 
og ment for å styrke med-
arbeiderens rolle i bedriften. 
God norsk-kunnskap er 
grunnleggende for at 
mennesker skal kunne delta 
og utvikle seg både privat  
og karrieremessig.

I DHL Express er målet å tiltrekke, beholde og utvikle talenter gjennom en 
skreddersydd tilnærming som inspirerer til personlig utvikling og gir den enkelte 
mulighet til å forme sin egen fremtid i DHL. De har en 70-20-10 tilnærming til 
opplæring og utvikling. Det betyr at 70% av all opplæring og utvikling skal skje  
på den daglige arbeidsplassen (on the job training), 20% er nær eller i tilknytning 
til den daglige arbeidsplassen i form av veiledning eller coaching, og 10% foregår 
borte fra den daglige arbeidsplassen (formell opplæring). 

Sentralt blant Norges 
Beste Arbeidsplasser
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I SOCO har de en «ja-holdning» til alle 
medarbeideres initiativ til faglig utvikling. 
De ønsker å både oppfordre og bidra til 
en faglig og personlig utvikling for alle 
medarbeidere. Ut over konkrete tiltak for 
faglig utvikling har de tett dialog med 
den enkelte medarbeider for å sammen 
kunne velge riktige og gode oppdrag 
hos kunder som stimulerer til både faglig 
og personlig utvikling. De opplever at 
konsulentene velger oppdrag basert på 
en kombinasjon av tidligere erfaringer og 
kunnskap, hva slags arbeidssituasjoner 
de trives i og hvor de ser for seg å 
kunne utvikle sine evner. SOCO søker 
også aktivt etter spennende kunder 
og rammeavtaler som de tror vil være 
interessant for deres konsulenter å  
jobbe med.

For teknologiselskapet Iterate er faglig 
utvikling en av hjørnesteinene i bedriften. Det 
er kompetansen til den enkelte som er verdien 
i selskapet. Da faglig utvikling hovedsakelig 
skjer i det daglige, er det viktig for dem med 
oppgaver som er interessante, utfordrende 
og motiverende. Samtidig mener de at det er 
den indre motivasjonen til den enkelte som er 
den sterkeste driveren for faglig utvikling, og 
arbeider hardt for å ha et veletablert fagmiljø 
som skaper engasjement til utvikling. Fagmiljøet 
består av flere deler, et par av dem er: - Iteratetid; 
hvor medarbeidere hver måned har 10 timer til 
rådighet som kan brukes til egen faglig utvikling. 
-Månedlige fagkvelder hvor noen har forberedt et 
foredrag eller en workshop om et tema for andre 
i firmaet (ofte praktisk for å bygge kompetanse 
som er lett overførbart til prosjekt). - Lyntaler 
hver uke i forbindelse med deres frokostmøter, 
hvor ansatte blant annet deler erfaringer fra 
konferanser, hobbyprosjekt, ny teknologi eller 
lignende. -Mentorordninger: medarbeidere 
oppfordres til å velge seg en mentor som bistår  
i faglig utvikling (alle kan være en mentor), og det 
er vanlig å bytte mentor ettersom behovet for 
læring endrer seg.

Hos Sopra Steria er med-
arbeidere med høy, oppdatert 
og relevant kompetanse en  
forutsetning for deres suksess. 
De jobber kontinuerlig med å 
utvikle en sterk lærings-kultur, 
hvor deling av kunnskap  
er kjernen. I Sopra Steria har  
de blant annet etablert  
«Communities» (praksis-
fellesskap) , som er viktige  
læringsarenaer for med-
arbeiderne og et kjerneelement 
i deres kompetansestrategi. 
Her samles medarbeidere for 
å dele kunnskap og erfaringer, 
og hjelper hverandre med 
å løse faglige utfordringer. 
Sopra Steria har rundt 50 
ulike communities som har 
jevnlige samlinger, og allerede 
i oppstartssamtalen blir det 
avklart hvilket community 
medarbeideren ønsker å delta 
i. I tillegg er det å være leder 
av et community en anerkjent 
karrierevei som også gir trening 
i lederrollen. 
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Få riktig folk inn 
– og få dem raskt i gang
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De beste arbeidsplassene jobber 
etter filosofien «hire for attitude, 
train for skills». Dette betyr at de 
ser etter personer som passer 
inn i organisasjonens kultur, deler 
deres verdier og har den ønskede 
holdningen. De vet at ferdigheter 
kan læres og utvikles, men at 
holdninger er mer varig. 

Strukturert rekruttering
De beste arbeidsplassene 
har også etablert en tydelig 
rekrutteringsfilosofi og strukturert 
prosess der de arbeider strategisk 
for å dekke organisasjonens 
fremtidige behov. For å sikre den 
riktige kandidaten involveres 
gjerne flere nøkkelpersoner i 
ansettelsesprosessen, blant annet 
medarbeidere fra samme avdeling 
eller team. Det legges mye innsats 
inn i en god rekrutteringsprosess.

Så hva skjer etter at 
medarbeideren har signert 
kontrakten? De beste lar ikke  
noe hvile på tilfeldighetene.  
På en ny arbeidsplass og i en ny 
rolle er det mye man skal sette 
seg inn i og lære, både sosialt 

og faglig. Hvordan kan vi som 
organisasjon legge til rette for å 
få vår nye kollega raskest mulig 
opp på beina, inn i kulturen og 
i full produktivitet? Det er det 
onboarding handler om. 

Som i rekrutteringsprosessen 
er det ulike aktiviteter i ulike 
bedrifter, men felles for alle er 
bevisstheten om at hvordan man 
blir tatt imot er avgjørende for 
hvor fort nye medarbeidere kan 
være effektiv, og oppleve mestring 
av ansvar og oppgaver. Dette 
igjen er med å bidra til å utvikle 
organisasjonen og arbeidsplassen. 

Involverende og 
imøtekommende onboarding
De beste arbeidsplassene tilrette- 
legger for at den nye med-
arbeideren skal føle seg 
velkommen allerede før tiltredelse, 
og har et ønske om å gi den nye 
kollegaen en god start- både 
sosialt og faglig. Det handler om 
å la personen så tidlig som mulig 
bli kjent med organisasjonen, 
avdelingene og gruppen han/hun 
skal bli en del av. 

Ved tiltredelse er alt praktisk  
på plass, og medarbeideren blir 
introdusert til organisasjonens 
historie, verdier, visjon og hvordan 
dette spiller inn i kulturen. Den 
nyansatte får fort møte sine 
kollegaer og ledere, og det blir 
satt av god tid til dette. Dette 
handler om å vise interesse for 
den nye kollegaen. Opplæring 
og involvering kan gjøres både 
profesjonelt og sosialt, for 
eksempel ved onboardingsdager, 
faddere og mentorer. 

De beste arbeidsplassene 
tilrettelegger for strukturert 
og regelmessig oppfølging av 
den nyansatte. Onboarding 
hos de beste gjøres ofte på 
«originale» måter som passer 
organisasjonens kultur, med den 
hensikt å få den nyansatte til å føle 
seg velkommen.

Hvordan de beste arbeidsplassene finner de rette kandidatene 
varierer fra bransje, størrelse og så klart tilgangen på gode 
kandidater. Likevel er det noen likhetstrekk som står sterkt i 
rekrutteringsprosessen: det handler om å få tak i mennesker 
som passer inn i selskapets kultur og kan vokse sammen med 
organisasjonen.

Sentralt blant Norges 
Beste Arbeidsplasser
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1. Ansettelsesforholdet starter når kontrakten er 
signert. De beste arbeidsplassene ønsker å involvere 
og engasjere nyansatte allerede før første arbeidsdag. 
Derfor inviteres den nye medarbeideren på besøk 
til organisasjonen, allmøter og lignende, før første 
arbeidsdag. Alle praktiske ting er helst på plass før 
oppstart, og det blir gjerne sendt en velkomstpakke 
og blomster hjem til nyansatte.

2. Alle medarbeidere blir informert om den nye 
kollegaen, f.eks. på intranett og i allmøte. De får vite 
når oppstartsdagen er, og får vite litt mer om den nye 
medarbeideren. De gjør dette på originale måter, som 
passer for organisasjonen.

3. På første arbeidsdag blir den nye medarbeideren 
ønsket velkommen på en inkluderende og omsorgs-
full måte. Den nyansatte blir introdusert til kollegaer, 
team og ledere, samt informert om praktiske ting- 
rutiner og praksiser på arbeidsplassen. I tillegg blir 
den nyansatte introdusert til organisasjonens visjon, 
verdier og historie.

4. Den nye medarbeideren blir gjerne tildelt  
en mentor eller fadder. Dette er en kollega som 
støtter den nyansatte både faglig og sosialt, og  
er en person som er tilgjengelig for sparring og 
spørsmål. Hensikten er å få den nyansatte raskt  
på plass i kulturen.

5. Den nyansatte har etter oppstart jevnlige  
møter med nærmeste leder og evt. mentor. Disse er 
tilgjengelige for både faglige spørsmål, og spørsmål 
knyttet til det sosiale og måtene ting gjøres på i 
organisasjonen. Den nyansatte inkluderes både i det 
som foregår faglig og sosialt. Den nyansatte har fått 
et skreddersydd introduksjonsprogram, og følges tett 
opp for å lære og utvikles i rollen.

84% 
av medarbeidere ved Norges 

Beste Arbeidsplasser opplever 
at ledelsen ansetter mennesker 

som passer godt inn. 

(Det nasjonale  
gjennomsnittet er 57%)

Eksempler på hva de beste gjør  
i onboarding

92% 
av medarbeidere ved Norges 

Beste Arbeidsplasser opplever 
at man som ny i organisasjonen 

føler seg velkommen. 

(Det nasjonale  
gjennomsnittet er 75%)
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I AbbVie lager den nærmeste 
lederen, i tett samarbeid med HR, 
et praktisk program for den første 
dagen hvor nyansatte blir kjent med 
de funksjonene og prosessene som 
er viktigst for å komme seg raskt i 
gang med jobben. I tillegg samles 
hele firmaet i fellesområdet til kake, 
blomster og velkomsttale for den 
nyansatte. Påfølgende gjennomføres 
et 2 dagers introduksjonsprogram hvor 
den nyansatte får en introduksjon til 
alle avdelingene. Deretter lager leder 
et spesifikt jobbopplæringsprogram 
til den nyansatte, der man avhengig 
av jobbinnhold skreddersyr et 
opplæringsløp, og sikrer at man får god 
og grundig opplæring uavhengig av 
hvilken avdeling man skal jobbe i. Alle 
nyansatte får tildelt en buddy som de  
kan søke råd og hjelp hos den første 
tiden i selskapet.

Hos Netlight starter 
onboardingprosessen rett 
etter at kontrakten er signert. 
En uke etter signering mottar 
den nye medarbeideren 
en lilla boks med Netlight 
logo. Innholdet i boksen er 
personlig, men inneholder 
kontrakten, folder om Netlight, 
organisasjonskulturen 
og arbeidsmateriale. 
Medarbeidere i Netlight har 
funnet et utvalg bøker om 
teknologi, business og ledelse, 
og inkluderer en av disse 
basert på hva de tror den nye 
medarbeideren er interessert 
i. De inkluderer «happy socks» 
i ulike farger, samt vannflasker 
og genser med Netlight 
logo. Deretter mottar den 
nyansatte en velkomst-e-post 
med tilgang til intranett og 
kommunikasjonsplattformer, 
sammen med arbeidsutstyr 
(PC og mobil). Ved å få 
tilgang til intranettet og andre 
kommunikasjonsplattformer 
har den nye medarbeideren 
tilgang til kunnskap og kan 
bygge nettverk allerede før de 
har startet i arbeidet. Han/hun 
blir behandlet som en hvilken 
som helst annen ansatt, og 
mottar invitasjoner til interne 
arrangementer, møter og 
sammenkomster lenge før  
den faktiske oppstartsdatoen.

Hos Mars Norge og Royal Canin Norge 
gjør de en ekstra innsats for å sikre at nye 
medarbeidere virkelig føler seg velkomne 
når de starter i ny jobb. Når den nye med-
arbeideren ankommer første dag på kontoret 
står blomster og Mars produktbag klar på 
pulten som velkomst og en hyggelig gest. 
Første dagen får den nye medarbeideren 
en velkomstrunde for å møte folk, og alle 
teammedlemmene spiser lunsj sammen med 
det nye medlemmet. Alle medarbeidere vet på 
forhånd hvem den nyansatte er, da personen 
har blitt introdusert i deres nordiske app.

02
Praksiser til inspirasjon

Sentralt blant Norges 
Beste Arbeidsplasser
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I BDO får alle nyansatte en fadder som følger dem 
gjennom det første året. Fadderens rolle er- i tillegg 
til å lære opp den nyansatte faglig - å være en venn 
og kontaktperson, inkludere den nyansatte sosialt, 
og hjelpe den nye fortest mulig på plass i forhold 
til kulturen hos dem. Alle nyansatte får også en 
personalansvarlig leder. Personalansvarlig leder har 
ansvar for medarbeiderens faglige og personlige 
utvikling, samt trivsel og arbeidsbelastning. Alle som 
får personalansvar og fadderansvar gjennomfører  
et obligatorisk opplæringsprogram for å sikre likest 
mulig praktisering av rollen og ansvaret. I tillegg har  
de utarbeidet en egen fadderhåndbok.

Når nye medarbeidere har signert 
kontrakten i FINN.no sendes det ut 
en huskeliste til ledere, slik at de skal 
ha en enkel oversikt over hva de må 
huske på før og etter at den nyansatte 
starter. Første dagen ved arbeidsstedet 
mottar den nyansatte en velkomst 
e-post fra HR med praktisk informasjon 
og kontaktinformasjon, slik at det blir 
enklere å navigere i FINN ved oppstart. 
Den ansatte får også en «kompis» ved 
oppstart, gjerne en fra teamet personen 
skal jobbe i. Kompisen hjelper til med 
praktisk informasjon om FINN, tar med den 
nyansatte til lunsj, introduseres til kollegaer 
osv. Leder og medarbeider skal en til to 
uker etter oppstart avklare oppgaver, 
forventninger og utviklingsbehov. Stort 
sett alle i FINN har en til en møter med 
leder annenhver uke, men det er ekstra 
viktig med en slik avklaring i oppstarten.
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Å inspirere med mening

Sentralt blant Norges 
Beste Arbeidsplasser
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Gjennom denne formen for 
inspirerende og involverende 
kommunikasjon viser ledelsen 
hvorfor hver enkelt medarbeider er 
viktig i den store sammenhengen, 
og hvilken betydning alt det 
de gjør i det daglige har for 
felles suksess. Ledelsen hjelper 
medarbeiderne med å se at deres 
arbeid og medvirkning har stor 
betydning for organisasjonens 
formål, visjon og mål. 

Involverende ledere inspirerer 
medarbeiderne og får dem til 
å føle at deres jobb har større 
betydning ut over at det kun er en 
jobb. De er tydelige på formålet, 
helheten og meningen med 
organisasjonen, samt hvor de skal 
og hvordan de skal komme dit. De 
deler sine strategier og visjoner i 
fellesskap og skaper en teamspirit 
ved å formidle en større mening 
med arbeidet. 

Organisasjoner som evner å 
skape en tydelig opplevd mening, 
samt tydelig retning og tydelige 
individuelle forventninger, gjør  
det best. 

De beste arbeidsplassene vet at 
medarbeiderne er de som utgjør 
forskjellen, og involverer dem 
ofte i prosesser, for eksempel i 
utarbeidelse av organisasjonens 
strategi og verdier. De vet at det 
er viktig at medarbeidere kjenner 
seg igjen og tar eierskap i dette. 

De beste skaper også en tydelig 
sammenheng mellom kultur  
og organisasjonens formål.  
De er gode på å anerkjenne  
og løfte frem medarbeidere som 
etterlever organisasjonens og 
arbeidsplassens verdier på en god 
måte. De feirer gode prestasjoner, 
samtidig som de kobler dette mot 
overordnet hensikt. De lar også 

medarbeidere få mulighet til selv 
å anerkjenne og dele prestasjoner 
og resultater - både sine egne og 
andres. Det handler om å skape en 
opplevelse av at man står sammen 
om det som skjer og at alle i 
organisasjonen er viktig. 

Å skape en opplevelse av mening og inspirasjon i arbeidet hos 
medarbeiderne kan gjøres på flere måter, og for noen skapes 
opplevelsen av meningen med arbeidet gjennom selve formålet 
til organisasjonen. Dette handler om kommunikasjon- og da 
spesielt hvordan ledelsen kommuniserer resultater og kobler 
dette til innsatsen fra medarbeiderne.

Sentralt blant Norges 
Beste Arbeidsplasser
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1. De involverer medarbeidere i utforming av verdier 
og arbeid med organisasjonens strategi. De vet at 
medarbeidere sitter på viktig kompetanse og gode 
ideer, og at involvering bidrar til økt ansvarsfølelse 
ovenfor organisasjonens kultur og retning.

2. De arbeider for å skape en rød tråd mellom 
kultur og praksis internt og eksternt. De er tydelige 
på hva hensikten med det de driver med er, deler 
informasjon om det de gjør og viser hvilken 
påvirkning dette har også utenfor organisasjonen. 
Dette er avgjørende for å skape en opplevelse av 
mening og hensikt.

3. De viser hvor viktig hver enkelt medarbeider 
er for organisasjonens suksess, og kobler dem opp 
mot prestasjoner i selskapet- og hvorfor jobben de 
gjør er viktig i alle ledd. De skaper en opplevelse hos 
sine medarbeidere om at de er med på noe større 
enn seg selv- det er ikke «bare en jobb». Den har 
konsekvenser ut over bare det som blir gjort. 

4. De deler suksesshistorier, både positiv 
medieomtale, kunders historier, og medarbeideres 
oppnåelser i plenum. De fremmer gjerne med-
arbeidere og team i allmøter, og skryter av  
hverandres oppnåelser og innsats. 

5. Kulturbærere løftes frem og anerkjennes. Flere 
arbeidsplasser har verdipriser som tildeles de som 
etterlever organisasjonens verdier på en eksepsjonell 
måte og står frem som gode rollemodeller.

83% 
av medarbeidere 
ved Norges Beste 

Arbeidsplasser 
opplever at 

arbeidet betyr noe 
spesielt for dem  

– det er ikke  
«bare en jobb». 

85% 
av medarbeidere ved Norges Beste 
Arbeidsplasser opplever at ledelsen 

har en klar oppfatning av hvor 
organisasjonen skal og hvordan  

de skal komme dit 

(Det nasjonale  
gjennomsnittet er 55%)

Eksempler på hva de beste gjør  
for å inspirere
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I Netlight sender de ut et ukentlig 
nyhetsbrev hver fredag morgen; «Netlight 
Weekly». Dette er et kondensert 
informasjonsdokument fra ulike steder og 
individer i organisasjonen, hvor et team 
eier prosessen. Den består av informasjon 
fra ulike avdelinger, oppnåelser, sosiale 
hendelser og fremhever individuelle 
konsulenter. Introduksjonen i nyhetsbrevet 
blir skrevet av ulike personer hver uke, i 
henhold til deres roterende tidsplan mellom 
alle avdelingene. Dette for å sikre variasjon 
og mulighet til å kunne dele tanker fra ulike 
perspektiver. I nyhetsbrevet fremheves også 
ukentlige oppnåelser og viser til verdien 
av deres arbeid for kunder, med hensikt å 
inspirere andre ved å fremheve disse og 
hvem som har vært involvert i prosessen.

I McDonald’s 
lanserte de konseptet 
«#Moments of Joy» i 
forbindelse med kick-
off. Tanken bak dette 
var at medarbeiderne 
skulle kunne dele 
hyggelige lokalhistorier 
fra sine restauranter 
med kollegaer i 
resten av landet 
under «hastag’en» 
#Momentsofjoy. 
Dette førte til stort 
engasjement fra deres 
2500 medarbeidere, 
og ga mulighet til å 
inspirere hverandre, 
til tross for geografisk 
spredning.

Hvert år kårer Geodata medarbeidere som har gjort en 
spesiell innsats i å etterleve Geodatas verdier: Kåring av 
verdivinnere. Kåringen går ut over enkelthendelser og 
baserer seg på innsats over tid, holdninger og måte å være 
på. Alle kan være med på å trekke frem en kollega man mener 
er et godt eksempel på hva det vil si å «leve» en eller flere av 
deres verdier. Ledergruppen kårer vinnerne etter å ha mottatt 
begrunnende forslag til verdivinnerkandidater. Verdivinneren 
feires på den årlige kick-off’en, får heder og ære, diplom, vin 
og en middag for 2.

Sentralt blant Norges 
Beste Arbeidsplasser



25Norges Beste Arbeidsplasser 2018     Great Place To Work

I Olivia har de laget en 
«kokebok», som er en spesiell 
samling av oppskrifter. Her 
har alle medarbeidere fått 
mulighet til å legge inn en 
oppskrift på en rett hver, fra 
det landet de kommer fra. 
Det er ikke bare kokkene som 
har fått denne muligheten, 
men alle ansatte- det vil 
si servitører, bartendere, 
kontormedarbeidere osv. 
Boken er introdusert som; 
«By our very own «Italian» 
family… from ALL around the 
world». Her har de samlet inn 
oppskrifter fra over 40 land! 
Administrerende direktør har 
skrevet en innledning, hvor 
hun fremhever hvor stolt hun 
er av kulturen, verdsettelse 
av mangfoldet og takker alle 
medarbeidere for å bidra til 
å gjøre Olivia til et flott sted- 
både å jobbe og for gjestene. 
Boken ble brukt både som 
inspirasjon for medarbeidere 
og som en julegave hvor de 
feirer mangfoldet av folk som 
jobber side om side i Olivia.

Selv om EiendomsMegler 1 Midt-Norge er 
tydelige på sin visjon og sine verdier, så er 
det inspirasjon av hverandre og hverandres 
prestasjoner som er deres viktigste driver. Måten 
de anerkjenner, feirer og inspirere hverandres 
prestasjoner skaper stolthet, fellesskap 
og mening. Fremragende prestasjoner av 
enkeltpersoner eller prestasjonsgrupper løftes 
som gode eksempler i hverdagen. De ønsker 
også å skape en arbeidshverdag hvor ansatte 
opplever at det er mening i det de gjør. Mange 
tror eiendomsmegling først og fremst handler om 
salg, men eiendomsmegling handler om møter 
mellom mennesker, ulike personer som er i ulike 
faser av livet med tilsvarende behov og ønsker.

I Geodata er visjonen og verdiene et resultat 
av internt arbeid over flere måneder hvor alle i 
organisasjonen ble involvert. Målet var at alle 
skulle kjenne seg igjen i det ferdige arbeidet 
og la seg inspirere av resultatet. På høstens 
kick-off fikk alle medarbeidere en lapp under 
tallerkenen sin der de skulle skrive ett ord 
som de opplevde beskrev Geodata i dag, ett 
ord de opplevde beskrev Geodata slik de ville 
selskapet skulle være i fremtiden og ett dyr 
som gjorde det samme. Resultatene ble samlet 
i fem hovedkategorier. I desember ble alle 
medarbeiderne invitert til verdicafe hvor de 
jobbet i grupper for å utdype hva som lå i hver 
av de fem kategoriene. Dette arbeidet dannet 
grunnlaget for konkretisering av visjonen og 
verdiene de har i dag. Lanseringen av den nye 
visjonen og verdiene skjedde på vinterens 
kick-off, og ble gjort ved hjelp av en video 
der administrerende direktør snakket om sine 
tanker rundt visjonen og et utvalg medarbeidere 
eksemplifiserte verdiene deres gjennom små 
historier de hadde tatt med seg på veien i årene 
som ansatt. De arbeider kontinuerlig for å gjøre 
visjon, misjon og verdier levende. 
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Professor Alex Edmans ved 
London Business School fant 
i sine studier at det er det å 
behandle mennesker godt, 
som leder til bedre økonomiske 
resultater. Edmans forsket på  
sammenhengen mellom orga-
nisasjoners verdiskaping og 
medarbeidernes opplevelser  
på arbeidsplassen. Funnet er  
at de beste arbeidsplassene slår 
markedet med to til tre prosent 
per år over en periode på 26 år. 

Nytteverdien av data
Det er ikke noe problem å hånd-
plukke enkelthistorier som viser  
at fokus på mennesker leder til 
bedre resultater. Dette studiet 
brukte omfattende data fra Great 
Place to Work som strekker seg  
over 26 år og 14 land. Også etter  
kontroll mot variabler som på-
virker avkastning viser studiet 
gjennomgående at det er 
medarbeidernes opplevelser 
i bunn som leder til bedre 
prestasjoner og dermed bedre 
økonomiske resultater. Denne 
kausaliteten er sann og gyldig  

på tvers av mange organisasjoner 
og mange land. Ikke minst over 
mange år, mange bransjer og på 
tvers av ulike markeder. 

Great Place to Work-
undersøkelsen måler kvantitative 
faktorer som lønn og goder, men 
i all hovedsak kvalitative faktorer 
som fellesskap med kolleger, 
tillit til ledelsen og stolthet til 
jobben. Det handler ikke bare 
om trivsel og velvære på jobben. 
Det handler om en dypere 
opplevelse av tillit, troverdighet, 
respekt og rettferdighet, stolthet 
og fellesskap. Det er summen av 
dette som medvirker til den gode 
medarbeider-opplevelsen, som 
igjen utløser bedre prestasjoner.
 

«Better culture means 
better business.»  

Dyktige ledere  
utvikler bedriften
Denne innsikten bør få impli-
kasjoner for lederen og eieres 

prioriteringer. Skal du maksimere 
langsiktig og bærekraftig profitt, 
må fokuset legges på å bygge 
gode og langsiktige relasjoner 
på arbeidsplassen. Ettersom en 
organisasjon ikke er en absolutt 
masse hvor en krone som blir 
brukt på mennesker eller miljø  
er en krone tatt bort fra eier, betyr 
det også at en god leder ikke er 
en som kun fokuserer på å holde 
kostnadene nede og får 110% 
innsats ut av 100% lønn. I dag  
ser vi at en slik tilnærming ikke  
er bærekraftig eller lønnsom. 

Vi er nødt til å investere i hver-
andre hvis man ønsker å lykkes. 
Det må satses på utvikling og  
vi må ha respekt for den menne-
skelige natur for å finne det maks-
imale potensialet. Det koster å 
investere i medarbeiderne, men 
det lønner seg. 

https://voxeu.org/article/employee-satisfaction-

and-firm-value

Gode opplevelser  
skaper verdier

Forskningsrapport

Så og si all forskning viser at det er en sammenheng mellom  
det å skape en god arbeidsplass og organisasjonens resultater. 
Men utfordringen blir å finne ut hva som kommer først, hva som 
utløser hva. Er det slik at det å behandle medarbeiderne bedre, 
fører til bedre prestasjoner og derfor profitt, eller er det god  
profitt som utløser bedre behandling av medarbeiderne?

Great Place To Work    Norges Beste Arbeidsplasser 2018
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Professor Alex Edmans
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Nyere forskning har prøvd  
å finne ut om alle ressursene 
organisasjonene legger ned  
i arbeidet med å kommunisere  
en mening virkelig fungerer. 
Det ble utformet en studie på 
tvers av 249 amerikanske orga-
nisasjoner og data fra over 
450.000 respondenter. Dataene 
kommer fra Great Place to Work-
undersøkelsen.

Et sett av spørsmålene i under-
søkelsen søker å finne svar på om 
medarbeiderne opplever mening, 
“mitt arbeid har en spesiell 
betydning for meg”, “jeg synes 
måten vi bidrar til samfunnet på  

er bra”, “når jeg ser på hva vi 
oppnår så føler jeg stolthet” og 
“jeg er stolt av å fortelle andre  
at jeg jobber her”.

Disse spørsmålene søker ikke å 
finne ut av hva meningen med 
organisasjon er. Den faktiske 
meningen i organisasjonen 
kan være veldig forskjellig fra 
organisasjon til organisasjon. 
Det som var viktig i denne 
sammenhengen var om med- 
arbeiderne opplever at orga-
nisasjonen har et formål utover 
å maksimere profitt, og om de 
assosierer seg med dette formålet.

To typer mening
I den første analysen fant 
forskerne at en organisasjons 
mening ikke korrelerte med 
firmaets finansiell suksess i den 
ene eller den andre retningen. 
Men gjennom en faktoranalyse 
fant de to typer organisasjoner 
med en høy grad av opplevd 
mening. Den ene typen kan 
vi kalle Mening/Fellesskaps- 
organisasjoner som består av 
organisasjoner som scorer høyt 
på mening, samt høyt på opplevd 
fellesskap: “Dette er et morsomt 
sted å arbeide.”, “Vi står sammen 
om det som skjer her.”, “Her er det 
en “familie”- eller “team” -følelse.”.

Er en tydelig  
«mening» viktig  
for at organisasjoner  
skal være lønnsomme?
Vi hører stadig at organisasjoner må ha en mening, en “purpose” 
og hensikt for sin eksistens. Blant annet diskuteres dette av 
profilerte CEOs. Richard Branson sier for eksempel “It’s always 
been my objective to create businesses with a defined purpose 
beyond just making money.” Oxford University og E&Y har  
funnet ut at den offentlig dialogen om mening i organisasjoner  
har femdoblet seg fra 1995 til 2016. Men fører alt dette fokuset  
på mening til at organisasjonene leverer bedre resultater?

Forskningsrapport
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Den andre typen er Mening/
Tydelighet- organisasjoner, 
som scorer høyt på mening, 
samt høyt på tydelighet fra 
ledelsen: “Ledelsen uttrykker sine 
forventninger tydelig.”, “Ledelsen 
har en klar oppfatning av hvor 
virksomheten skal og hvordan  
vi skal komme dit.”. 

Organisasjoner med en tydelig 
opplevd mening kommer altså i 
to former: i) organisasjoner med 
høy mening og høyt fellesskap, 
og ii) organisasjoner med høy 
mening og stor tydelighet fra 
ledelsen. Organisasjoner som 
evner å skape en tydelig opplevd 

mening og samtidig evner å være 
tydelige på retning og individuelle 
forventninger gjør det bedre 
økonomisk.

Mellomledelsen er 
nøkkelspillere 
Sammenhengen mellom Mening/
Tydelighet- organisasjoner og 
økonomiske resultater forsterkes 
ytterligere dersom mellomlederne 
har sterk tro på organisasjonens 
mening og opplever tydelig 
retning og forventninger. 

Dette funnet understreker 
viktigheten av å bygge en effektiv 
mellomledelse. En mellomledelse 

som fremhever visjonen til 
organisasjonen og kan ta daglige 
avgjørelser som leder firmaet i 
ønsket retning. 

Studiene viser altså at en 
organisasjons mening betyr noe, 
men bare i de tilfellene der det 
oppleves sammen med tydelig 
retning, forventning og veiledning. 
Den maksimale effekten kommer 
når organisasjonen får med seg 
mellomledelsen.
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Et felles ansvar
Det er en sjans til stede for at  
du er misfornøyd med arbeids-
situasjonen din. Misfornøyd er en 
vag beskrivelse og forteller lite om 
hva som faktisk foregår. Derfor bør 
du forsøke å sette ord på hva du 
skulle ønske var annerledes i dag.

Det du gjør nå – er det noe du 
har lyst å gjøre? Tapper jobben 
deg for energi og arbeidslyst? 
Motiveres du av organisasjonens 
formål? Kjenn etter og prøv å kom 
til kjernen i problemet. Tegner du 
et ærlig bilde av situasjonen, har 
du en mulighet til å gjøre noe  
med den. 

Da tenker vi ikke nødvendigvis på 
å slutte eller bytte jobb. 

Å skape en god arbeidsplass er 
et felles ansvar. Det innebærer 
at du må være villig til å brette 
opp ermene og bidra til å utvikle 
arbeidsplassen i den retningen du 
selv ønsker. Før du sjekker ledige 
stillinger på Finn.no bør du spørre 
deg selv: Har du gjort det du kan 
for å forbedre arbeidsplassen? 
Hvis svaret er nei, håper vi likevel 
du gjør et tappert forsøk. Er svaret 
derimot et rungende ja, er det nok 
på tide å søke nye utfordringer.

Er arbeidsplassen sertifisert?
Ok, så du har bestemt deg for 
å søke ny jobb. Nå som du vet 
hva du mangler i jobben, kan du 
sette opp noen ønsker. Hva er 
du opptatt av, og hvilke formål 
ønsker du å arbeide med? Hva gir 
deg energi? Svarene du kommer 
med her vil ha mye å si for hvilke 
organisasjoner som er aktuelle  
for deg. 

For å snevre inn alternativene 
kan du undersøke hvilke 
arbeidsplasser som er Great 
Place to Work-sertifiserte. 
Sertifiseringen garanterer at 
arbeidsplassen er et sted hvor 

Livet er for kort  
til å jobbe på en  
dårlig arbeidsplass

Arbeidsplassen er et sted med mange 
muligheter. Den er et sted hvor du kan føle 
tilhørighet og mening, få mestringsfølelse 
og forhåpentligvis kjenne mye glede og 
engasjement. Du bruker mye av tiden din 
i arbeidslivet, og derfor vil det rett og slett 
være leit om du ikke har lyst til å dra på 
jobb. Spørsmålet blir da: Hvordan finner  
du en god arbeidsplass?
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folk flest opplever tillit til ledelsen, 
stolthet til jobben og fellesskap 
med kolleger.

Få et korrekt inntrykk  
av organisasjonen
Selv om arbeidsplassen er god for 
de som jobber der i dag, betyr det 
ikke at den er riktig for deg. Derfor 
er det avgjørende at du danner 
deg et korrekt bilde av stedet. 
Du må finne ut hva som gjør den 
attraktiv og hva organisasjonen 
tilbyr menneskene som jobber 
der. Hvem bedre å spørre enn  
de ansatte selv? 

Ta gjerne i bruk Facebook, 
LinkedIn eller e-post for å 
komme i kontakt med ansatte. 
Spør hvordan de opplever 
arbeidsplassen sin og hva de 
vil trekke frem som styrker og 
svakheter. Vi anbefaler at du 
forhører deg med så mange som 
mulig, slik at inntrykket du får 
baseres på et godt grunnlag.

Hvis du er så heldig å få 
komme til intervju, kan du be 
om å få se resultater fra med-
arbeiderundersøkelsen. Her bør 
du se på organisasjonens evne 
til å gi tydelige tilbakemeldinger, 
evnen til å inspirere, og hvor gode 

de er på å tilpasse arbeidet til hver 
enkelt person. 

Til slutt vil vi anbefale å unngå 
organisasjoner der enkelte har 
det fint, og andre mistrives. Det er 
veldig lett å bli revet med av kule 
lokaler og lovnader om firmaturer 
til London, men slike ting sier lite 
om hvordan arbeidsplassen er 
fra dag til dag. Arbeidsplassen 
skal ikke bare passe deg, men bør 
oppleves som god for alle. Den 
må rett og slett være en  
god arbeidsplass.
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Sertifiserte organisasjoner

På denne siden finner du noen av de organisasjonene 
som er Great Place to Work Sertifisert i skrivende stund. 
Søker du en ny jobb, leverandør eller samarbeidsparter 
kan det være smart å starte med å bli bedre kjent med 
disse organisasjonene. Vi i Great Place to Work går god 
for at de har en god arbeidsplasskultur, og hva vet vi om 
gode arbeidsplasser? Jo, de leverer bedre over tid.
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norge
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Great Place to Work er den 
ledende globale eksperten 
på å utvikle, opprettholde og 
anerkjenne arbeidsplasser som 
kjennetegnes av en høy grad  
av tillit. 

Gjennom våre tjenester lærer 
organisasjoner om den direkte 
sammenhengen mellom god 
arbeidsplasskultur og gode 
forretningsresultater. Mange av 
de mest innovative og anerkjente 
organisasjonene i verden har tatt 
i bruk metodikken til Great Place 
to Work. I Norge arbeider vi med 
organisasjoner av alle størrelser  
og bransjer, både privat, offentlig 
og frivillig/ideell sektor. 

Vårt perspektiv, våre modeller  
og prosesser er utviklet ved  
å kartlegge millioner av med-
arbeideres opplevelser på 
arbeidsplassen, undersøke 
praksisene til tusenvis av 
organisasjoner, samt lære  
av utallige fantastiske ledere. 

Ved å gi organisasjoner 
muligheten til å sammenligne 
opplevelsene i egen arbeidsplass 
med den mest pålitelige og 
omfattende definisjonen av en 
god arbeidsplass, håper vi å gi 

verden en ny og global standard 
for hva folk kan forvente å oppleve 
på arbeidsplassen. Vår misjon 
er å skape et bedre samfunn 
ved å støtte utviklingen av flere 
fantastiske arbeidsplasser for alle! 

Det spiller ingen rolle hvor langt 
en organisasjon har kommet  
i utviklingen. Vi i Great Place  
to Work er med på veien for å 
gjøre prosessen så effektiv og  
god som mulig. Sammen tar  
vi de første skrittene på veien  
mot en tillitsbasert kultur på  
din arbeidsplass.

Årlig publiserer vi listen over 
Norges Beste Arbeidsplasser. 
Hensikten med denne listen er 
å løfte frem de organisasjonene 
som lykkes med fokus på kultur 
og lederskap. Gjennom listen gir 
vi organisasjonene ytterligere 
anerkjennelse for sin innsats 
for et bærekraftig samfunn og 
resultater. Med utgangspunkt i 
vår misjon håper vi samtidig å 
inspirere enda flere organisasjoner 
til å ta fatt på utviklingen. Første 
milepæl på veien til å bli anerkjent 
blant «de beste», er å få bekreftet 
at organisasjonen er en «god» 
arbeidsplass gjennom å bli Great 
Place to Work Sertifisert.

Om Great 
Place to 
Work
Vi har utviklet norske arbeidsplasser i 15 år.

Great Place To Work    Norges Beste Arbeidsplasser 2018
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www.greatplacetowork.no


