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FORORD
Kommunikasjonsteknologi kan gjøre fantastiske ting. Og i Telia kan vi 
teknologi. Men vi er mest opptatt av én type teknologi: Den som gjør 
kundene våre gode. 

I Telia er vi derfor ikke bare opptatt av ny teknologi og nye tjenester, men vi 
ser også verdien av å lytte til, og forstå, menneskene og bedriftene som skal 
ta teknologien i bruk. Derfor har vi utarbeidet Workshop 2019, en nasjonal 
undersøkelse om hvordan vi vil jobbe fremover og om hvordan teknologi kan 
gjøre hverdagen enklere. 

Norske bedrifter er forskjellige, noe undersøkelsen denne rapporten baserer 
seg på, bekrefter. Funnene vil gi oss nyttig kunnskap til å tilby enda bedre 
tjenester som igjen vil kunne gi stor verdi for våre kunder. Workshop 2019 
er basert på 1.002 arbeidende nordmenns svar på en rekke spørsmål om 
forhold i arbeidslivet. Undersøkelsen er utført av Norstat.

Formålet har vært å bli enda bedre kjent med det norske arbeidslivet  
og norske bedrifter, for å kunne skreddersy enda bedre løsninger til hver 
enkelt bedrift.

Hvordan vil du at din arbeidsplass skal være i fremtiden?
Den viktigste ressursen på hver arbeidsplass er de som jobber der.  
Men hvordan får du det beste ut av hver enkelt ansatt? Det er spørsmålet 
alle bedrifter og ansatte bør stille seg – og ha en formening om.

At de ansatte liker sjefen er viktig. Og norske arbeidstakere mener stort sett 
at det er likestilling på jobb. De aller fleste trives med å jobbe på kontoret 
sitt, og et flertall trives med arbeidsdagens rytme. Men hva betyr det at de 
fleste som foretrekker eget kontor er ansatte, mens de fleste ledere i større 
grad foretrekker åpent landskap? Eller at kvinner er mindre bekymret for 
cyberangrep enn menn, selv om de jevnt over er mer bekymret for trusler? 
Dette er noen av funnene i Workshop 2019. 

Skal du forstå en bedrift, må du bli kjent med de som jobber der. Vi tror  
at teknologi er et viktig verktøy for at ansatte kan bli den beste utgaven  
av seg selv. 

I Telia jobber vi tett med våre kunder, og strekker oss langt for å hjelpe dem 
og deres ansatte med å forstå teknologien og utnytte mulighetene den gir, 
på deres betingelser. For selv om alle bedrifter er forskjellige så har de én 
ting til felles. Deres viktigste ressurs er deres ansatte. Og for å forstå norske 
bedrifter, må vi forstå de som jobber der.
 

 Jon Christian Hillestad
 Direktør Telia Business
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OPPSUMMERING

Norske bedrifter er forskjellige, noe undersøkelsen denne rapporten 
baserer seg på bekrefter. Funnene vil gi oss nyttig kunnskap til å tilby enda 
bedre tjenester – slik at vi kan være på jobb for å gjøre deg god. Denne rap
porten er basert på 1.002 arbeidende nordmenns svar på en rekke spørsmål 
om forhold i arbeidslivet. Undersøkelsen er utført av Norstat. Formålet har 
vært å bli enda bedre kjent med det norske arbeidslivet og norske bedrifter, 
for å kunne skreddersy enda bedre løsninger til hver enkelt bedrift.

Rapporten gir noen svar på hvor godt vi nordmenn trives på jobb, men like 
viktig: Hva som påvirker trivselen på jobb. Når vi vet hva som fungerer, kan vi 
sørge for mer av det, og mindre av det som fungerer dårligere. Hva viser så 
rapporten om faktorer som bidrar til at vi trives på jobb? At vi liker sjefen, er 
viktig, og vi mener stort sett at det er likestilling på jobb. De aller fleste trives 
med å jobbe på kontoret sitt, og et flertall trives med arbeidsdagens rytme. 
Vi har et godt forhold til kollegene våre. Sammen med populære velferds
tilbud som julebordet og aktiviteter med kolleger utenfor jobb, bidrar alle 
disse momentene trolig til at 77 prosent av alle nordmenn trives på jobben sin.

Det er likevel ikke slik at alt er rosenrødt. Våre tall viser at mange ønsker 
seg en mer fleksibel arbeidsdag. En av tre vil gjerne velge arbeidstiden sin 
selv, og to av tre liker å jobbe hjemmefra. Det er ting i våre funn som tyder  
på at forholdet mellom jobben og privatlivet ikke er så avklart som mange 
nok kunne ønske seg. Dette er nyttig kunnskap, som viser at det fortsatt 
finnes potensiale for å tilrettelegge enda bedre for hver enkelt ansatt.

Det er i alle fall ikke slik at jobben er det eneste vi bryr oss om i livet:  
Et stort flertall forteller at de jobber for å leve, ikke omvendt. Når de fleste 
som sier at de lever for å jobbe er toppledere, kan det oppstå en avstand 
mellom sjefens forventninger til tilgjengelighet og den ansattes ønske om  
å få leve sitt eget liv.

Det er jo ikke bare bedriftene som er ulike, det gjelder i høyeste grad også 
for de menneskene som jobber i dem. Vi har ikke bare spurt nordmenn om 
sitt forhold til jobben i denne undersøkelsen, vi har også kartlagt respon
dentene langs en rekke personlighetstrekk. Metoden vi har brukt baserer 
seg på den såkalte «Big Five»testen, der man deler mennesker inn i fem 
hovedområder: Nevrotisisme, ekstroversjon, åpenhet, medmenneskelighet 
og planmessighet.

Dette har gitt oss mulighet til å svare på hvilke typer mennesker som  
trives i åpent kontorlandskap, og hvem som helst burde hatt eget kontor  
for å prestere maksimalt. Her finner vi at de personlighetstrekkene som  
opp lever størst økning i trivsel når man bytter fra åpent kontorlandskap  
til eget kontor, er typiske «ansattetrekk». Sagt på en annen måte:  
Disse personlighetstrekkene finnes i mye mindre grad hos de som ender  
opp som ledere. En antakelse kan dermed bli at lederne rett og slett ikke  
ser problemet med åpen løsning på samme måte som mange av de ansatte.
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Vi har også ønsket å undersøke hva nordmenn er mest redde for.  
Svaret er brann, skulle det vise seg. Selv om ekspertene snakker om 
Cyberangrep som en av de største truslene vi står overfor, er nordmenn  
langt fra like bekymret: Bare to av ti mener denne trusselen gir grunn til  
å være redd. Vi er heller ikke så veldig bekymret for personvernet i en tid  
der vi snart gjør «alt» på Internett, selv om flere er seg bevisst denne  
trusselen enn Cyberangrep.

Det kommer fram noen kjønnsforskjeller i undersøkelsen, blant annet på 
ITsikkerhetsfeltet. Kvinner er generelt mer bekymret for trusler i samfunnet 
enn menn, men akkurat Cyberangrep er det menn som er mest bekymret  
for. Selv om frykten ikke akkurat er voldsom: Mindre enn hver fjerde nord
mann, med vekt på mann, er redd for Cyberangrep.

Det går fram av svarene i undersøkelsen at nordmenn ser lyst på fremtiden. 
Åtte av ti oppgir å være positivt innstilt til ny teknologi generelt, og omtrent 
like mange er positivt innstilt til å ta i bruk ny teknologi på jobben. 

Robotfrykten ser heller ikke ut til å være særlig stor: Bare tolv prosent av 
oss er «ganske redde» eller «svært redde» for at teknologien skal ta over 
jobben vår etterhvert.

Fremtiden i norsk arbeidsliv er lys, om vi skal våge oss på en slags 
konklusjon basert på våre funn.
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METODEN BAK 
UNDERSØKELSEN

1

Telias store arbeidslivsundersøkelse kartlegger et representativt utvalg av 
nordmenn i arbeid. 1 002 respondenter i Norstats panel har svart. Denne 
rapporten, som er basert på svarene i undersøkelsen, er følgelig «sannheten» 
om hva nordmenn tenker, mener og føler om en rekke spørsmål relatert til 
arbeidslivet. Undersøkelsen ble utført av Norstat i uke 12 2019. Vi har stilt 
en rekke spørsmål om forhold på arbeidsplassen, om arbeidsmiljøet, og om 
ønsker og drømmer for et enda bedre arbeidsliv.

I tillegg til dette kartlegger undersøkelsen de samme norske arbeidstakerne 
på en rekke personlighetstrekk. Metoden baserer seg på den såkalte «Big 
Five»testen, selve gullstandarden blant profesjonelle psykologer. I Big Five 
deler man i grove trekk mennesker inn i fem hovedområder: Nevrotisisme, 
ekstroversjon, åpenhet, medmenneskelighet og planmessighet. Hvert av 
disse hovedområdene har seks underdimensjoner. Til sammen blir dette 30 
underdimensjoner (5 x 6).

Vi har valgt å bruke Big Fivemetodikken for å undersøke norsk arbeidsliv 
fordi det finnes omtrent like mange forskjellige og unike bedrifter i landet vårt 
som det finnes ulike mennesker. Det er store bedrifter og små, i vidt ulike 
bransjer. Disse igjen består av arbeidstakere som er forskjellige. Tanken er  
at man må skjønne hvem arbeidstakerne – og bedriftene – er for å kunne  
se den enkelte medarbeideren, og kanskje gjøre tilpasninger i arbeidshver
dagen. Man bør ikke behandle alle likt, men utifra hvem hver og en av oss er. 

Til denne undersøkelsen har vi valgt ut det vi mener er de elleve mest 
arbeids relaterte underdimensjonene. Konfliktskyhet er et eksempel på  
en slik underdimensjon som vi har vurdert som relevant for arbeidslivet.  
Et annet eksempel er hvor godt man tåler stress. For å kunne plassere hver 
enkelt i en kategori, har respondentene svart på 66 spørsmål. For å få en 
score på én underdimensjon har respondenten svart på seks spørsmål. 
Elleve underdimensjoner med seks spørsmål i hver blir 66 spørsmål.

Spørsmålene om arbeidslivet og utvalget av arbeidslivsrelaterte personlig
hetstrekk fra Big Five er gjort av psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren og Nils 
Brenna. Brenna er blant annet kjent for radioprogrammet «Sånn er du» med 
Harald Eia på NRK P2. Der bruker Brenna og Eia Big Five til å undersøke 
hvem kjente nordmenn er – egentlig.

Når vi på denne måten har kartlagt arbeidende nordmenn, kan vi se om det 
er sammenhenger mellom personlighetstrekk og andre funn. Et eksempel på 
det kan være: Er det slik at folk som er mindre sosiale, trives bedre med eget 
kontor enn i åpent landskap enn folk som er mer sosiale?

Alle spørsmålene der respondenten bes om å gradere svaret (for eksempel: 
«Hvor godt forhold har du til sjefen din?») går på en skala fra 110, der 1 er 
«svært dårlig» og 10 er «svært godt». Alle svar fra 710 kategoriseres som 
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positivt, mens svar fra 1 4 er negativt. Når vi skriver at 78 prosent av oss 
har et godt forhold til sjefen vår, betyr det med andre ord at 78 prosent av 
respondentene befinner seg mellom 7 og 10 på skalaen.

Som et ledd i samme undersøkelse tilbyr vi alle å ta en noe modifisert  
versjon av vår arbeidslivstilpassede Big Fivetest på telia.no/bedrift.  
På den måten kan hver enkelt arbeidstaker finne ut mer om seg selv,  
og arbeidsgiveren kan tilpasse arbeidsplassen til sine ansatte. 

Analysen av svarene i undersøkelsen er gjort av Nils Brenna. Utvalget i 
undersøkelsen er representativt, og svarene gir derfor et korrekt bilde av 
nordmenns holdninger. Jo mer spesifikk analysen blir, er det likevel grunn  
til å ta forbehold om funnene. Et eksempel: Vi har funn på bransjenivå som 
kan si oss mye om hver bransje, men her kan antallet respondenter være  
så få i hver bransje at vi ikke kan slå fast at disse nødvendigvis utgjør et  
relevant gjennomsnitt. Også når vi krysser funn, som for eksempel hva  
nevrotikere mener om åpent kontorlandskap, vil sjansen for at vi er nærmere 
en antakelse enn en konklusjon, øke. 

Vi vil derfor i denne rapporten mer antyde en retning enn å konkludere  
bombastisk i analysene.

De gamle grekerne delte folk inn i grupper gjennom det som 
senere har blitt to hovedrområder i den såkalte Big Fivetesten: 
Nevrotisisme og ekstroversjon. Det gir fire svar-varianter, da 
man kunne skåre høyt eller lavt i hver av de to hovedområdene. 

Dermed fikk man fire ulike mennesketyper. Lav nevrotisisme  
og lav ekstroversjon gjorde deg til en «flegmatiker», i følge 
grekerne. Om du skåret høyt på nevrotisisme og lavt på vek
stroversjon, var du en «melankoliker». Lav skår på nevrotisisme 
og høy på ekstroversjon, gjorde deg til en såkalt «sangviner». 
Mennesker med høy skår på både nevrotisime og ekstroversjon, 
ble kategorisert som «kolerikere». 

DE GAMLE GREKERNE OG BIG FIVE
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VI TRIVES PÅ JOBB! 2

Det er rundt 2,7 millioner nordmenn som arbeider.1 En vanlig norsk arbeids
dag ligger på rundt åtte timer, altså en tredjedel av døgnet. En arbeidende 
nordmann tilbringer rundt halvparten av sin våkne tid på jobb i fem av ukas 
sju dager. Et av de mest grunnleggende spørsmålene vi ønsket å finne svaret 
på, var dermed: Trives vi på jobb? Som navnet på dette kapittelet mer enn 
antyder, er svaret på det tydelig: Ja, nordmenn trives på jobb.

Men hva ligger det i dette? Hva skal til for at vi opplever arbeidsdagen som 
trivelig? Vi har valgt å se på forholdet vårt til sjefen for å finne ut hvordan vi 
har det på jobb. Det er anerkjent internasjonalt at arbeidslivet i Norge er lite 
hierarkisk, at det er relativt liten avstand fra «topp» til «bunn». Betyr det at vi 
også liker sjefen? Og bidrar det til at vi trives på jobb? Våre funn kan tyde på 
at svaret på det spørsmålet er ja.

Vi har også sett på likestillingen i arbeidslivet i likestillingslandet Norge. 
Menn jobber fortsatt litt mer enn kvinner i landet vårt, men begge kjønnene 
trengs i dagens og morgendagens arbeidsliv. Er vi like likestilte som vi liker  
å tro? Og bidrar det i så fall til jobbtrivsel? Igjen tyder våre funn på at svaret 
er et ganske entydig ja – selv om det selvsagt finnes noen unntak, om vi leter 
hardt. Det kommer vi tilbake til.

Vi har selvsagt også stilt spørsmålet rett ut: Trives du på jobb? Og svaret er 
altså ja, det gjør vi. Tilsammen mener vi at disse kategoriene spørsmål gir et 
godt bilde av nordmenns forhold til de mer eller mindre åtte timene vi bruker 
på jobb hver arbeidsdag.

1 Tall fra SSB, Arbeidskraft 
undersøkelsen. Pr. april 2019
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2.1

Nordmenn elsker sjefen sin. I alle fall sier at 78 prosent av oss at vi har et 
godt forhold til sjefen vår. Og hvem kunne de fleste av oss tenke oss å ha 
som sjef? Petter Stordalen.

I følge Big Five skårer Petter Stordalen veldig høyt på ekstroversjon, og  
tilsvarende lavt på nevrotisme. Han ligger også skyhøyt på underdimen
sjonen aktivitet, som er det personlighetstrekket som i størst grad skiller 
ledere og ansatte. Han er dessuten planmessig, altså en kar med orden  
i sysakene og høy grad av selvdisiplin, og han har stor tro på egne evner. 
Dette er ikke uvanlige egenskaper for en leder. Stordalen skiller seg fra 
mange andre toppledere på underdimensjonen medmenneskelighet ved  
at han skårer svært høyt her. Kanskje er det Stordalens høye skår på  
medmenneskelighet det norske folk fornemmer når de velger ham som  
sin drømmesjef?

Stordalen tar imot på hovedkontoret sitt i Oslo, og vil egentlig snakke om  
alle sine ansatte heller enn seg selv når han blir spurt om hva det er som  
gjør ham til den mannen vi helst vil ha som leder.

«Jeg er genuint opptatt av mennesker, og jeg tror at jeg har noe å lære  
av nær sagt alle», sier Petter Stordalen, før han begynner å snakke om  
kultur, og om hvem som er viktigst i en hotellbedrift som Choice, som er 
Stordalens livsverk.

Han ramser opp de tre viktigste funksjonene: Resepsjonen, de som jobber 
på kjøkkenet, housekeeping. Ingen direktør, flotte bygninger eller strålende 
presentasjoner er viktigere, sier Stordalen.

Men han går med på at hans popularitet kan skyldes at han har en litt  
annerledes bakgrunn enn mange andre toppledere. Stordalen er «født  
og oppvokst i en dagligvarebutikk», og begynte å selge jordbær på torget i 
hjembyen Porsgrunn tidlig i tenårene. Dessuten er han åpen og opptatt av 
mennesker, sier han.

Det personlighetstrekket som først og fremst skiller ledere fra ansatte i  
Big Five, er underdimensjonen aktivitetsnivå. Her skårer Petter Stordalen 
skyhøyt. Det burde ikke overraske noen som har sett mannen på tv eller  
på en scene, som jo er det stedet de fleste av oss faktisk møter mannen.

Stordalen tror at mange har et inntrykk av hans aktivitetsnivå som ikke  
nødvendigvis stemmer. Vi ser ham jo bare når han rappellerer ned veggen 
på et nytt hotell han åpner i Stockholm, eller når han spiller trommer med 
verdens beste trommis når han skal åpne et annet hotell i Göteborg.

«Folks oppfatning er skapt i et vindu som handler om hotellåpninger og  
konferanser. I situasjoner når jeg vil vise fram hvor stolt jeg er», sier han.

Igjen vil han snakke om de ansatte. «Det du glemmer er at du tror jeg har 
mer energi enn andre. Men det er ikke sikkert.»

VI ELSKER SJEFEN

I vår undersøkelse viser det 
seg at ledere skiller seg fra 
de ansatte på fire områder: 
De har høyt aktivitetsnivå.  
35 % av lederne havner høyt 
på skalaen, mens 17 % av 
de ansatte gjør det samme. 
Ledere har lav selvbevis st 
het – her skårer 26 % av 
lederne høyt, mot 15 % blant 
ansatte. Ledere har også lav 
sårbarhet (26 %, mot 17 for 
ansatte) og høy selvdisiplin 
(25 mot 18 %).

Hva skiller en leder  
fra de ansatte?

Ledere Ansatte

35
%

17
%
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«Det kan være mange av mine ansatte som har mer energi enn meg hver 
dag, men jeg står der og tar imot hyllesten», sier han, og sammenligner med 
Nils Arne Eggens Rosenborg, som Stordalen ble inspirert av da han bodde i 
Trondheim og drev sitt første kjøpesenter for 30 år siden. «Det finnes et støtte-
apparat bak spissen som skårer målet og blir helten», sier Petter Stordalen.

Det han ikke snakker like mye om, er sin egen Big Fivetest. Den viser at  
han har høy selvdisiplin og aktivitet – og lav selvbevissthet og sårbarhet.  
Han passer lederprofilen godt, med andre ord. Selv om han også skårer 
høyere på en del «myke» verdier enn den typiske lederprofilen.

«Det er bare de som ikke forstår hva ledelse er, som tror jeg har mer energi 
enn andre. At jeg er en kombinasjon av en duracellkanin og en teletubby», 
sier Stordalen.

Men virkeligheten er at også Petter Stordalen er mer enn bare aktivitet,  
mer enn rappellering og høy fart under hotellåpninger. Han er en vanlig  
gutt fra Porsgrunn, med enkel utdanning, som har lært seg viktigheten av  
å jobbe hardt og å være raus med mennesker rundt seg, sier han selv.

I tillegg har han verdens beste ansatte, som spiller ham god. Dermed kan 
Stordalen være aktiv og energisk i offentligheten, sier han, fordi det er så 
mange flinke folk bak ham som tar de tunge løftene.

«Hvilken kjent norsk person 
ville du helst hatt som sjef?»
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45 prosent av nordmenn opplever at det er «full likestilling» på arbeids 
plassen sin. 43 prosent mener det stort sett er likestilling på jobb.  
Det betyr at omtrent ni av ti nordmenn mener arbeidslivet er likestilt.

Kristin Skogen Lund er konsernsjef i mediegiganten Schibsted. Hun har  
ved flere anledninger vært tydelig på at hun mener at arbeidslivet vårt er  
mer likestilt enn mange gir inntrykk av. I 2014 skapte Skogen Lund, som da 
var direktør i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), bølger i offentligheten  
da hun kalte det såkalte glasstaket som hindrer kvinner å nå toppen av 
næringslivet, en myte.

I et intervju fire år senere sa Skogen Lund: «Jeg skal ikke bedømme alt 
ut ifra meg selv og min situasjon, men personlig har jeg ikke opplevd 
kjønnsdiskriminering».

Derfor er det naturlig å spørre Kristin Skogen Lund om hva hun tenker 
om tallene som langt på vei viser at det norske folk er enig med henne: 
Arbeidslivet er likestilt.

Hun er ikke overrasket.

«Nei, jeg opplever jo at likestillingen er kommet langt på de aller fleste 
områder, heldigvis», sier Skogen Lund.

Hun har hatt en rekke toppverv i norsk næringsliv, og er blitt kåret til landets 
mektigste kvinne av bladet Kapital. Som Petter Stordalen har hun tatt  
Big Fivetesten. De to ligner mye på hverandre: Begge skårer blant den  
ene prosenten minst nevrotiske, og samtidig blant den ene prosenten  
mest ekstroverte. Skogen Lund er også energisk (høy skår på aktivitet),  
planmessig og har tro på seg selv.

ET LIKESTILT ARBEIDSLIV2.3

Vi har et godt forhold til sjefen, sier 78 prosent av alle nordmenn i arbeid. 
Men når vi ser på hvem som svarer at de liker sin nærmeste sjef «svært 
godt», finner vi en interessant forskjell på ledere og andre. 25 prosent av 
ansatte liker sjefen svært godt, mens hele 43 prosent av ledere med  
personalansvar svarer det samme.

Her kunne man kanskje anta en årsak: Sjefer med personalansvar omgås 
kanskje sjefen mer enn andre ansatte, i ledermøter og lignende? Kunne  
man tenke seg to ulike svar her, der det ene handler om å omgås på  
like fot, i tråd med likhetstradisjonen i Norge, og det andre svaret kunne 
kanskje være at man på den måten også blir kjent med lederen sin?

Burde flere toppledere dermed være som Petter Stordalen om de vil bli like 
populære som ham? Tør vi foreslå: Kom dere på tv, toppsjefer! Og i alle 
mediekanaler, så ofte som mulig. Så lærer vi å bli kjent med dere, og dermed 
å like dere enda bedre?

HVEM	LIKER	SJEFEN	ALLER	BEST?2.2
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2 Det var først da vi knyttet kjønn  
til personlighetstrekk det var mulig  
å identifisere en gruppe som skåret 
merkbart lavere enn de andre på 
spørsmålet om likestilling i arbeidslivet. 
Det gir enda større grunn til å nærme 
seg en konklusjon om at nordmenn 
mener arbeidslivet er likestilt.

Skogen Lund ligger, personlighetsmessig, dermed nokså langt unna den 
eneste gruppen som skiller seg ut i synet på hvor likestilt vårt arbeidsliv er: 
Kvinner med høy skår på fiendtlighet. Her er det «bare» 71 prosent, altså i 
overkant av sju av ti, som mener det er likestilling på jobb.2

Skogen Lund er ikke tvil om at likestillingen – og opplevelsen av likestilling – 
på jobb bidrar til å gjøre det norske arbeidslivet triveligere.

«Ja, mangfold er viktig. Og det handler for øvrig ikke bare om likestilling 
mellom kjønn», sier hun.

Det er flere menn (57 prosent) som mener vi har full likestilling enn kvinner 
(33 prosent). Men når vi slår sammen «full likestilling» og «stort sett like 
stilling», blir forskjellene mindre: 95 prosent av mennene mener arbeidslivet 
er likestilt, mens 82 prosent av kvinnene er enige. Her er likevel kjønns 
forskjellene såpass store at det gir grunn til å fundere litt rundt hvem som har 
skoen på, og om menn kanskje er noe blinde for aspekter som kvinner ser?

Tallene er likevel oppløftende lesing. Kjønnsforskjellen i svarene til tross: 
Skogen Lund er ikke overrasket over at det ikke er veldig store forskjeller 
mellom kjønnene i synet på likestilling.

«Interessant nok er det ofte gutta som er mest opptatt av likestilling i team, 
for eksempel. Det er kanonbra. Moderne menn vil ha mangfold», sier hun.
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Vi liker sjefen. Vi mener arbeidslivet er likestilt. Og: Vi trives på jobben.  
21 prosent av norske arbeidstakere svarer «10» på hvor godt de trives på 
jobb. Full skår, altså. 77 prosent av nordmenn trives på jobben, mens bare 
åtte prosent sier at de mistrives.

«Jeg er utrolig glad for å høre det. Mitt gamle NHOhjerte gjør et ekstra 
gledeshopp», er Kristin Skogen Lunds reaksjon på tallene. 

Hun kom til jobben i Schibsted fra direktørstillingen i NHO. Tallene skulle 
tyde på at hun og de andre partene i arbeidslivet har gjort mye riktig. Og 
kanskje at det er Skogen Lunds «side», arbeidsgiverne, som har lykkes 
aller best med å skape et godt arbeidsliv for sine folk: Lykke er jevnt fordelt 
mellom ansatte, mellomledere og toppledere i vår undersøkelse. Men top
plederne skiller seg markant fra de to andre gruppene i forholdet til jobben: 
Hele 94 prosent av dem trives på jobb. Med andre ord: topplederne elsker å 
jobbe – enda mer enn resten av oss!3

Det kan synes som om jobbtrivelsen øker med fartstid i arbeidslivet (og i livet 
som sådan). Opp til 39 års alder er det 72 prosent som trives på jobb. Men 
så skyter trivselen fart når vi kommer midt i livet: 80 prosent av de spurte 
som er i 40årene, trives. Og i gruppen fra 50 år og oppover er det hele 81 
prosent som svarer at de trives på jobben. Kanskje skyldes det erfaringen og 
tryggheten? Eller at man har slått seg til ro med den jobben man har, og ikke 
«streber» videre? Eller, om vi tør tenke tanken: Er det slikt at 81 prosent av 
alle nordmenn over 50 år rett og slett har det de vil kalle drømmejobben?

«Vi er svært privilegerte i et arbeidsliv med mye tillit, fleksibilitet og velvilje. 
Det er mange flinke folk der ute!», sier Skogen Lund videre om de positive 
tallene.

VI TRIVES PÅ JOBB

Bare 22 prosent er «ganske» eller «svært» bekymret for ikke å strekke 
til i jobben sin. Her er det markante forskjeller i alder: 36 prosent i 
aldersgruppen 1829 er redd for ikke å strekke til, mot 10 prosent 
i aldersgruppen 50 pluss. Også i kjønn er forskjellene markante: 
16 prosent av menn frykter de ikke strekker til, mot 29 prosent av 
kvinnene. Det er i hovedstaden flest frykter de ikke strekker til: 30 
prosent. Lavest havner Sørlandet, hvor 14 prosent er bekymret.

1829 år

> 50år

36%

10%

Hvor bekymret er du for å ikke strekke til / lykkes i jobben din?

2.4

3 Foruten toppledere er forskjellene små 
mellom andre grupper hva gjelder trivsel 
på jobb. Det er knapt forskjell på om 
man jobber i offentlig (76 prosent trives) 
eller privat sektor (77 prosent trives) 
når det kommer til hvor godt nordmenn 
liker å være på jobb. Menn (81 prosent) 
trives litt bedre enn kvinner (72 prosent). 
Det er de eldste arbeidstakerne som 
trives best. 81 prosent av de over 50 
trives på jobb, mens 72 prosent i grup
pen under 30 trives.
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Det er de som regner seg 
som velgere av Miljøpartiet 
de Grønne som trives best 
på jobb, om vi ser på par
tipreferanse. 87 prosent av 
dem trives på jobben. Rødt 
og Venstres velgere skiller 
seg «negativt» ut, selv om 
tallene ikke er dårlige heller 
der: 67 prosent av deres 
velgere trives på jobb.

Undersøkelsen gjør et spennende funn når det kommer til hvilke grupper 
som har høyere trivsel på jobb enn en følelse av lykke i livet sitt. Nevrotikere 
skårer 16 prosent høyere på trivsel på jobb enn på lykke. Det skulle indikere 
at det er bra for nevrotikere å jobbe! 

Også de som skårer høyt på medmenneskelighet kan synes å ha godt av å 
være på jobb. For denne gruppen ligger trivsel på jobb 13 prosent høyere 
enn lykke. Den planmessige og den ekstroverte burde også være påpasselig 
med å ha et arbeid å gå til om morgenen, ifølge undersøkelsen. Begge grup
pene skårer høyere på jobbtrivsel enn på lykke. De trives bedre på jobb enn i 
livet, kunne man nesten si.

Om vi bryter trivsel ned på antall kolleger, er det de som jobber helt alene 
som har det aller best på jobb. 63 prosent av de som ikke har kolleger, 
oppgir «svært godt», altså 10, på spørsmålet om hvor godt de trives på 
jobben. Totalt trives 96 prosent av de som ikke har kolleger på jobb – en 
enda høyere skår enn topplederne. Så da er det kanskje sant som det ofte er 
sagt: Nordmenn er ikke verdens mest sosiale folkeferd? På den andre siden: 
Nordmenn som jobber i en bedrift med mer enn 250 ansatte trives også. 81 
prosent i denne gruppen oppgir at de trives.

Både Kristin Skogen Lund og Petter Stordalen er «sangvinere», ifølge Big 
Five. Uttrykket stammer fra de gamle grekerne, som delte mennesker inn i 
grupper basert på deres skår på nevrotisme og ekstroversjon. Om du skåret 
høyt på nevrotisisme og lavt på ekstroversjon, var du en «melankoliker». Lav 
skår på nevrotisisme og høy på ekstroversjon, gjorde deg til en «sangviner».

Det norske arbeidslivet, slik det framstår i vår undersøkelse, er preget av høy 
trivsel, tillit og godt forhold til sjefen, og en opplevelse av at alle er like mye 
verdt og behandles likt. Lav skår på nevrotisme og høy skår på ekstrovers
jon, kunne man nesten si. Og kanskje er dette, det uplagede og optimistiske, 
en slags hovedkonklusjon om det norske arbeidslivet?

«Du skal se arbeidslivet totalt sett også er en sangviner»,  
sier Kristin Skogen Lund.

Våre funn trekker i alle tilfeller i en tydelig retning:  
Nordmenn trives på jobben sin.

Så da er vi vel i mål?

«Det er alltid ting som kan bli bedre. Ofte er det beste man gjør å være 
oppmerksom på hva som er spesielt bra i en organisasjon, og så gjøre enda 
mer av det», sier Kristin Skogen Lund.

NOEN HAR GODT AV Å JOBBE

OPPSUMMERING

2.5

Hvor godt trives du 
på jobben din?

MDG Rødt og Venstre

86
%

67
%



18

PETTER STORDALEN
Født i 1962

Hotelleier, eiendomsutvikler og  
miljøinvestor – og den mannen  
de fleste nordmenn gjerne skulle 
hatt som sjef.

I 2016 lanserte Stordalen 
Strawberry, et paraplykonsern  
for alle selskapene han eier,  
innenfor ulike forretningsområder 
som eiendom, finans, hotelldrift  
og kunst

KRISTIN SKOGEN LUND
Født 1966 

Vokste opp i Oslo.  
Har studert i USA og i Frankrike.
 
Konsernsjef i Schibsted. Tidligere 
administrerende direktør i NHO.  
Har hatt en rekke toppverv og  
lederstillinger i norsk næringsliv, 
blant annet i Unilever, CocaCola, 
Telenor, Aftenposten og Scanpix. 

Er blitt kåret til Norges mektigste 
kvinne av Kapital.
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HVEM ER KRISTIN SKOGEN LUND OG 
PETTER	STORDALEN	–	EGENTLIG?	

Kristin Skogen Lund og Petter Stordalen er begge det vi kan kalle  
«ekstremsangvinere». Begge er blant de en prosent minst nevrotiske,  
og samtidig blant de en prosent mest ekstroverte. Begge er altså uplagede 
mennesker som takler motgang og vanskelige situasjoner svært godt –  
samtidig som de trives sjeldent godt sammen med andre mennesker. 

Det er også verdt å merke seg at av enkeltfunn (underdimensjoner under  
de ulike hovedområdene, såkalte fasetter), skårer begge svært høyt på det  
personlighetstrekket som i størst grad skiller ansatte og ledere: det som heter 
aktivitet. De som har høy skår på denne underdimensjonen er mer energiske 
og holder et høyere tempo enn de som skårer lavt. Med andre ord: Begge er 
to ekstremt energiske personer, med høyt tempo og stort overskudd. 

I tillegg skiller de seg fra gjennomsnittsnordmannen gjennom å være meget 
planmessige, det vil si strukturerte og selvdisiplinerte, og ved at de har stor 
tro på egne evner. 

Når vi lar Big Five definere hvem Skogen Lund og Stordalen er, får vi  
følgende: Begge er ekstremt unevrotiske og utadvendte (ekstroverte). 
Begge er meget planmessige. De befinner seg begge på gjennomsnittet  
på åpenhet (som beskriver om hvor åpne øyne og ører de har ut mot verden 
– og innover i seg selv). Dette kan stemme godt med hvordan Skogen  
Lund beskrev seg selv i et avis intervju: «Jeg bekymrer meg ikke. Jeg er  
ekstremt ekstrovert av natur, og alt som skjer i meg, skjer i møte med andre  
mennesker. Når jeg er alene, skjer det ingen verdens ting. Jeg tror folk ville 
bli veldig skuffet om de kunne se hvordan det ser ut i hodet mitt», sa hun  
til Dagsavisen i 2018. 

De to er selvsagt ikke helt like. Skogen Lund er en mer teoretisk type enn 
Stordalen, mer intellektuell. Petter Stordalen gjør ofte selv et poeng av at  
han ansetter folk som er mer begavet enn ham selv, og at om han er smart, 
er han «street smart», ikke «boksmart».

På underdimensjoner medmen neskelighet er Skogen Lund et gjennomsnitts
menneske. Petter Stordalen skårer svært høyt, med svært mye empati og 
meget stor vilje til samarbeid som tydelige utslag. Selv kaller Stordalen det 
«raushet», og mener trekket var meget fremtredende hos både muttern og 
fattern, som han kaller dem, da han vokste opp. Kanskje er det Stordalens 
høye skår på medmenneskelighet det norske folk fornemmer når de velger 
ham som sin drømmesjef? En solid og utadvendt fyr – som også tenker på 
andre menneskers ve og vel.
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JOBBEN OG RESTEN 
AV LIVET. SLIK VIL  
VI HELST JOBBE  
–	OG	LEVE.

3

Vi trives på jobb. Det vet vi av det som ble presentert i forrige kapittel. I dette 
kapittelet vil vi trenge litt dypere ned i hvordan vi ønsker at arbeidsdagen 
skal se ut. Er det gitt at vi organiserer arbeidsdagen på den mest effektive 
måten i dag? Når så mange som 68 prosent sier at de liker å jobbe hjemme, 
sier det kanskje noe om at det finnes alternativer til åpent kontorlandskap 
eller alenekontor på arbeidsplassen?

Nordmenn er opptatt av trivsel på jobben, men også av at livet skal være noe 
mer enn jobb. Veldig få, bare 12 prosent, svarer at de «lever for å jobbe». 
Det prøver vi å ta på alvor, og ønsker å finne ut hvordan balansen mellom 
arbeidsdagen og resten av livet kan bli best mulig. Til dette hører også retten 
til å koble av, til å være på hytta, der «bare» 39 prosent oppgir at de liker å 
jobbe. Det er rundt halvparten av de som liker å jobbe hjemmefra.

Vi har ønsket å dra opp noen problemstillinger rundt den perfekte dagen, 
der både livet hjemme og på jobben skal fungere for arbeidende nordmenn. 
Derfor ser vi også på stressnivået, som viser seg å ha stor vekt: Seks av ti 
nordmenn oppgir at det er viktig at de ikke er stresset på jobben.

Henger dette sammen med velferds tilbud? Kanskje. Svarene gir i alle fall 
grunn til å fortsette med sosiale sammenkomster. Vi liker fredagspilsen – og 
vi elsker julebordet. Men aller helst vil de fleste av oss gå hjem fredag etter
middag for å være med venner eller familie.

Det følgende gir et bilde av hvordan 
vi kan fylle arbeidsdagens åtte timer for å få flest mulig til å trives enda bedre 
– men også av hva nordmenn flest ønsker seg av den vanskelige balansen 
mellom livet og jobben.
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Kristin Skogen Lund jobber mye for tiden. For mye, i følge seg selv.
«Huff, jeg jobber for mye for tiden, så her er jeg ikke det beste eksempelet», 
svarer hun på spørsmålet om den ideelle balansen mellom jobb og resten av 
livet.

Det er kanskje ikke så merkelig, for Skogen Lund er – som vi har sett – en 
unevrotisk type. 17 prosent av kvinnene oppgir å jobbe mer enn 40 timer i 
uka. Om vi ser på unevrotiske kvinner, jobber 32 prosent mer enn 40 timer i 
uka, mens åtte prosent av nevrotiske kvinner sier det samme. Både Skogen 
Lunds erkjennelse av å jobbe for mye og våre funn tyder på at beskrivelsen 
Big Five gir av dem som er unevrotiske, har noe for seg: Denne gruppen 
jobber mer enn motsatsen.

48 prosent av nordmenn svarer at de jobber et sted mellom 36 til 45 timer 
i uka, altså det vi kan kalle i nærheten av en normal arbeidsuke, slik den 
defineres i arbeidsmiljøloven. Kjønnsforskjellen er ganske klar: 32 prosent 
av mennene oppgir å jobbe mer enn 40 timer i uka (mot 17 prosent av 
kvinnene, som vi så over).4

Selv om vi trives godt på jobb, er det ikke alle som er like fornøyd med 
arbeidsdagens rytme. Riktignok svarer 58 prosent at de helst vil jobbe når 
de fleste andre jobber (8-9 til 16-17). Men 34 prosent svarer at de gjerne vil 
bestemme når på døgnet de skal jobbe sine «åtte timer». Her er tallene jevnt 
fordelt på kjønn og alder, men én gruppe skiller seg noe ut: 42 prosent av 
dem som bor i Oslo, vil helst bestemme selv når de skal jobbe. Uten at vi 
skal være for bombastiske, er det kanskje ikke unaturlig å se for seg at den 
store andelen av kreative yrker i hovedstaden kan forklare noe av forskjellen?

Også ledere uten personalansvar liker selv å bestemme arbeidsdagens 
rytme: 42 prosent vil helst bestemme egen arbeidstid. Toppledere med per
sonalansvar derimot, ligger omtrent på snittet av de spurte. Det er kanskje 
enklere å forklare: En leder med personalansvar må nesten være på jobb 
samtidig som de ansatte hun har ansvaret for.

DEN PERFEKTE ARBEIDSDAGEN3.1

4 På samme vis som for kvinner, er 
forskjellen mellom nevrotiske og 
unevrotiske menn tydelig: 22 prosent 
i førstnevnte gruppe jobber mer enn 
40 timer, mens 43 prosent i sistnevnte 
oppgir det samme.

Lønn er viktigere enn titler. 
Bare seks prosent vil ha en 
finere tittel uten høyere lønn. 
88 prosent vil beholde sin 
tittel men gå opp én prosent 
i lønn.

Hva av dette ville du ha valgt?

Tittel

Lønn

88%

6%
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78 prosent liker å jobbe på arbeidsplassen sin. Samtidig trives også 68 
prosent med å jobbe hjemmefra. «Bare» 39 prosent oppgir at de liker å jobbe 
på hytta, mens alternativ som tog, buss og café skårer mye lavere.

Kanskje ikke overraskende er det den yngste aldersgruppen som er mest 
positiv til å jobbe på café, selv om forskjellen ikke er overveldende. Det er 
kanskje heller ikke overraskende at det er i Oslo vi finner flest som er posi
tive til å ta med seg laptopen på en café og jobbe der.5 Det er i den nevnte 
aldersgruppen og i landets hovedstad vi finner de fleste frilanserne og de 
«frie yrkene», noe som kanskje kan være en forklaring på den forskjellen vi 
finner. 

Selv om et flertall liker å jobbe på arbeidsstedet sitt, og selv om de aller 
fleste helst vil jobbe når de andre jobber, viser de funnene at store grup
per også gjerne vil jobbe på andre måter. Mange vil ha et mer fleksibelt 
arbeidsliv kan det virke som, der man kan jobbe på tidspunkt som passer 
hver enkelt best, og hjemmefra like gjerne som på kontoret. Det, tror Kristin 
Skogen Lund, vil bli mulig i større grad framover:

«Det blir nok fortsatt mer fleksibelt, også i yrker som i dag ikke har så stort 
rom for det – takket være teknologien», sier hun.

VI LIKER OGSÅ Å JOBBE HJEMME 3.2

5 26 prosent i aldersgruppen 1829 
svarer mellom 7 og 10 på hvor godt de 
liker å jobbe på café, mens samme svar 
for alle grupper er 19 prosent. For Oslos 
vedkommende svarer 24 prosent av alle 
spurte at de liker å jobbe på café.
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70 prosent av oss jobber for å leve. Tolv prosent lever for å jobbe. Her 
kommer kjønnsforskjellene ganske tydelig fram når 16 prosent av de spurte 
mennene sier de lever for å jobbe, mot åtte prosent av kvinnene. Interessant 
nok er det hele 23 prosent av kvinnene som ikke greier å velge mellom de to 
alternativene. 

Undersøkelsen vår kan tyde på at jo høyere opp i stigen man befinner seg, 
desto viktigere blir jobben – ni prosent av ansatte lever for å jobbe, mens det 
dobbelte av mellomlederne gjør det samme. For topplederne er det hele 26 
prosent som sier at de lever for å jobbe. Ting kan med andre ord tyde på at 
jobben på et eller annet steg på karrierestigen blir så spennende og interes
sant at den blir det viktigste i livet – for en del av oss, men slett ikke alle. For 
også blant topplederne svarer over halvparten at de jobber for å leve.

Her kan det kanskje være grunn til å rope et lite varsku: Når de fleste som 
sier at de lever for å jobbe er toppledere, kan det oppstå en avstand mellom 
sjefens forventninger til tilgjengelighet og den ansattes ønske om å få leve 
sitt eget liv.

Tross de forskjellene vi har diskutert over, kan vi nokså trygt slå fast at det 
finnes ting i livet som er viktigere enn jobben for de aller fleste av oss. Petter 
Stordalen har det på samme måte. Han skriver bok om forholdet mellom 
jobb og privatliv i disse dager, og har regnet seg fram til en formel. Det er 
viktig, mener han, å dele døgnet i tre. 

«Det er sjuåtte timer til jobb, sjuåtte timer til søvn, og resten av døgnet til 
alt det andre». 

Han har lite til overs for toppledere som dyrker myten om at man må jobbe 
hele døgnet, forteller han.

«Jeg sover mye. På en tidligere arbeidsplass kjøpte jeg en sofa som jeg 
satte på kontoret, fordi jeg måtte ha et sted å sove».

Sekretæren kjøpte et pledd som han dro rundt seg, forteller han. Hun fortalte 
at sjefen var i møter, så han kunne sove ut. Han hadde små barn og jobbet 
ofte sent.

«Jeg måtte sove. Jeg kunne sove i to timer i strekk på kontoret», sier 
Stordalen. Han mener den balansen han snakker om, der jobben bare er en 
del av livet, er veldig viktig.

«Jeg vil ikke at den oppvoksende generasjonen skal tro at suksess handler 
om hvem som slår av lyspæra på kontoret. Det var sånn vi tenkte før, det. 
Den tiden er forbi», sier han.

De aller fleste av oss har ikke en sofa på kontoret – mange har jo ikke 
eget kontor heller. Det, skal vi se lenger ned, er en kime til frustrasjon for 
enkelte. Våre funn kan tyde på at Petter Stordalen er inne på noe riktig når 
han snakker om hvor viktig det er å kunne hvile når man har behov for det:  
61 prosent av de spurte svarer at det er viktig for dem («ganske viktig» og 
«svært viktig») at det ikke er for mye stress på jobben.

LEVER	VI	FOR	JOBBEN?3.3

48 prosent av norske 
arbeidstakere er opptatt av 
at bedriften de jobber i tjener 
mest mulig penger. Den 
eneste gruppen som virkelig 
skiller fra dette snittet, er 
topplederne. I denne grup
pen mener 71 prosent at det 
er viktig at bedriften tjener 
mest mulig penger.

Topp
ledere

Arbeids
takere

Hvor viktig er det følgende 
for deg på din arbeids
plass? At bedriften tjener 
mest mulig penger. 

71
%

48
%
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Vi synes det er viktig at 
arbeidsplassen vår står for 
noe. 75 prosent mener det 
er viktig at arbeidsplassen 
«aktivt bidrar til å gjøre 
samfunnet til et bedre sted». 
Motsatt av hva man kan
skje skulle tro, er det ikke 
ungdommens idealisme 
som gjør utslaget. I gruppen 
1829 er det 71 prosent 
som synes samfunnsen
gasjementet er viktig, mens 
det i gruppen over 50 er 
80 prosent som mener det 
samme. 86 prosent svarer at 
det er viktig at «jeg er stolt 
av arbeidsplassen min».

Hvor viktig er det følgende 
for deg på din arbeids
plass? – At jobben aktivt 
bidrar til å gjøre samfunnet 
til et bedre sted.

1829 år > 50år

En ting kommer klart fram av vår undersøkelse: Velferdstilbud på jobben er 
viktig for mange av oss. Noen eksempler på det: 43 prosent av de spurte 
ønsker seg et treningsstudio på jobben, mens 49 prosent ønsker seg én helg 
i året der alle på jobben drar på en tur sammen.

Petter Stordalen er ikke overrasket over at nesten halvparten av oss ønsker 
et treningsstudio på jobb. Det kan tyde på at vi, enten bevisst eller intuitivt, 
har skjønt en del om hva som får oss til å yte så godt som mulig på jobb.  
I forbindelse med boka han jobber med, har Stordalen kommet over  
forskning som viser at trening utvikler hjernen. Og kroppen må settes  
i bevegelse, det vet han, som er gift med en lege. Du må få «tatt sprøyta»,  
sier han. Få i gang endorfinene.

Ønsket om den årlige helgeturen skjønner Stordalen også godt. Han omtaler 
de 16 500 ansatte i bedriften som en familie som bare vokser. Og det viktigste 
som skjer hvert år, er ansatte-treffet i Stockholm. 

«Det er den viktigste talen jeg holder i løpet av et år. Da skal jeg gi retning og 
stolthet for det jeg elsker. Det som begynte som en investering og ble livet 
mitt», sier han, og forteller om en bedrift som i ti år laget egne sanger for å 
skape kultur.

Så langt går ikke de fleste bedrifter i Norge. Men ingen bør kutte ut jule
bordet: 52 prosent mener «julebord med mat og drikke» er det beste en 
arbeidsgiver kan spandere på sine ansatte. Bare ni prosent vil heller ha fire 
flasker vin de kan drikke hjemme, uten kollegene. 37 prosent vil helst dra på 
SPA betalt av arbeidsgiver, med ektefelle eller en annen nær person. (Bare to 
prosent velger det siste alternativet, «en enorm bukett med blomster».) 

Alle aldersgrupper og begge kjønn i alle landets regioner foretrekker jule
bordet framfor de tre andre alternativene. Finnes det likevel en gruppe som 
velger noe annet enn julebord? Vi fant til slutt én. Menn som Big Five defi
nerer som asosiale, velger julebord tross sine personlighetstrekk som gjerne 
får dem til å mislike sosiale sammenhenger. Men asosiale kvinner, derimot, 
velger en SPAhelg betalt av arbeidsgiver foran julebordet. Så får vi overlate 
til andre å spekulere i hva denne forskjellen skyldes.

VI ELSKER JULEBORDET! 3.4
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Følgende funn i undersøkelsen kan tyde på at det går et nokså tydelig skille 
mellom jobb og privatliv for norske arbeidstakere: Mens 25 prosent sier at de 
har «en eller flere på jobb som jeg regner som min beste venn», svarer hele 
75 prosent at «nei, min beste venn/mine beste venner jobber ikke sammen 
med meg».

Vi trives på jobb, som vi har fått slått fast flere ganger i denne rapporten. 
Det kan tyde på at forholde til våre kolleger er godt, selv om vi har våre aller 
beste venner i andre av livets sfærer. Da er det kanskje noe i myten om at 
nordmenn ikke er det aller mest sosiale folkeferdet på kloden? Følgende 
kan tyde på det: Vi lot de som har svart på undersøkelsen velge mellom 
«fredagspils» med avslapning og prat, «quiz» med øl eller vin for den som 
måtte ønske det, og «ingen av delene – ville ha dratt hjem». 31 prosent vil ha 
fredagspils, og 32 prosent foretrekker quiz. «Vinneren» av de tre: 37 prosent 
ville heller dratt hjem fredag ettermiddag.

Nordmenns noe asosiale natur kommer kanskje også fram i det følgende: 72 
prosent svarer at de spiser «lønsj på jobb fordi jeg er sulten og trenger mat». 
Samtidig svarer 43 prosent at de «spiser lønsj på jobb fordi det er hyggelig 
og sosialt».6

Petter Stordalen er opptatt av denne balansen mellom hjemmet og jobben. 
Han skriver jo bok om temaet! Selvsagt bruker han teknologi, både i kom
munikasjonen med kundene og internt i bedriften. Han er koblet på. Men 
Stordalen er like opptatt av at vi må koble av.

«Muligheten til å være offline er en av de største utfordringene vi har», sier 
Stordalen.

Han mener det er et lederansvar å sørge for at de ansatte vet at de har lov til 
å ta fri. Jobb er jobb, men ikke mer enn det. 

«En bra sjef sier: Det er – nesten – ingenting som er så viktig at du må svare 
dere og da. Jeg sender mailen når jeg har tid til det, det betyr ikke nødven
digvis at du har tid til å svare akkurat da. Svar når du er på jobb».

Men, sier Stordalen, det handler jo også om hva den enkelte ønsker. Han 
forteller om en ansatt som svarer på mailer fra sjefen sin med en gang de er 
sendt. «Det virker som han har et pling på mailer fra meg, eller noe slikt», ler 
han.

«Jeg sier til ham: Du har jo 48 barn hjemme eller noe i den retning, du 
trenger ikke svare meg med en gang. Men han vil det, da. Sier han liker å få 
ting ut av verden der og da».

VI SKILLER MELLOM JOBB OG PRIVATLIV

RETTEN TIL Å KOBLE AV

3.5

3.6

6 Det var mulig å krysse av på flere 
svaralternativ på dette spørsmålet.
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Ok, så velger mange av oss å gå rett hjem framfor å være sosiale med 
kollegene fredag ettermiddag, og vi spiser lønsj mer fordi kroppen krever 
det enn fordi vi vil være sosiale med kollegene. Men jobber vi best på eget 
kontor, eller fungerer vi like godt i åpent kontorlandskap, omgitt av kolleger?

83 prosent av de som har eget kontor, trives på jobb. Det kan virke som om 
det er menn som liker dårligst å sitte i åpent landskap. Blant menn som sitter 
i åpent landskap, er det 71 prosent som trives på jobb. Blant menn med eget 
kontor, svarer 89 prosent at de trives.7

Diskusjonen om åpent kontorlandskap eller eget kontor går jevnlig i mediene. 
Motstanderne mot åpne kontorløsninger er ofte standhaftige, og snakker 
om manglende evne til å konsentrere seg om arbeidsoppgavene når de 
omgis av mange andre og ikke kan lukke døra bak seg. Tilhengerne av  
åpent kontorlandskap skjønner tilsynelatende lite av det motstanderne sier, 
og løsningen brer stadig om seg. Våre funn kan tyde på at de to gruppene  
ikke skjønner hverandre rett og slett fordi det er snakk om veldig ulike  
mennesketyper: Det finnes nemlig personlighetstrekk hos enkelte av oss 
som gjør at trivselen på jobb øker signifikant når vi går fra åpent kontor
landskap til eget kontor.

De som skårer høyt på fantasi, «drømmerne» blant oss, trives 44 prosent 
bedre jobb når de har eget kontor enn om de sitter i åpent kontorlandskap. 
Det samme gjelder de som skårer lavt på selvdisiplin (34 prosent større 
trivsel) og rettfremhet (29 prosent). Høy sårbarhet (som innebærer at man lett 
blir stresset), lav sosiabilitet og lav føyelighet opplever alle en bedring på 23 
prosent, lav orden gir 22 prosent, høy fiendtlighet 21 prosent og lav aktivitet 
gir 19 prosent bedring når man går fra åpent landskap til eget kontor. Med 
andre ord: Det er hvilken type vi er som avgjør om vi liker å sitte i åpent 
landskap eller ikke.

Når vi ser at menn øker trivselen markant når de får eget kontor, og når vi  
ser at såpass mange typer personlighetstrekk trives dårlig i åpent landskap  
– hvorfor innføres denne løsningen på stadig nye steder?

Om vi rydder økonomi og plassbesparelse unna i denne omgangen, kan et 
mulig svar ligge i følgende: De personlighetstrekkene som opplever størst 
økning i trivselen når man bytter fra åpent kontorlandskap til eget kontor,  
er typiske «ansattetrekk». Eller for å si det omvendt: Det er personlighets
trekk som i mye mindre grad går igjen hos de som ender opp som ledere. 
Som vi har sett Kristin Skogen Lund si: «Når jeg er alene, skjer det ingen 
verdens ting. Jeg tror folk ville bli veldig skuffet om de kunne se hvordan  
det ser ut i hodet mitt». Det er ikke et menneske med høy grad av fantasi 
som sier dette. Skogen Lund har de andre egenskapene, det vi kan kalle 
lederegenskapene.8 Ingen av disse er blant de personlighetstrekkene som 
opplever signifikant økning i trivselen når man går fra åpent kontorlandskap 
til eget kontor.

En antakelse kan dermed bli at lederne rett og slett «ikke føler» problemet 
med åpen løsning på samme måte som den ansatte.

VI SITTER HELST ALENE3.7

7 For kvinner er forskjellen 69 prosent 
(åpent landskap) og 75 prosent (eget 
kontor).

8 Se side 12 for de typiske 
«lederpersonlighetstrekkene».

25 prosent av de spurte har 
eget kontor, mot 20 prosent 
som sitter i åpent kontor
landskap. 34 prosent oppgir 
at de ikke sitter på jobb.

Hvordan sitter du  
på jobben?

25
%

20
%

34
%
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Nordmenn er, stort sett, på jobb i åtte timer en gang mellom klokka sju på 
morgenen og fem på ettermiddagen. Det er en ordning de fleste av oss trives 
godt med, men som vi har sett: Omtrent en av tre vil gjerne bestemme selv 
når på dagen de skal jobbe. Når to av tre samtidig sier at de liker å jobbe 
hjemmefra, kan det tyde på at vi kanskje bør slutte å kalle det «gjemme
kontor» når noen ønsker å jobbe mer fleksibelt? Teknologien tillater det,  
og folk ser ut til å ønske det. Så tør vi foreslå et slagord? «Ut med «g»,  
inn med «h», og heia, heia hjemmekontor (for de som ønsker det, og som  
har en jobb som tillater det, i alle fall noen dager i uka)»!

Selv om mange gjerne sitter hjemme, tyder våre funn på at vi har godt av å 
omgi oss med kolleger. Nordmenn elsker julebordet, og vi vil gjerne reise på 
en årlig tur med kollegene våre. Vi har kanskje ikke våre aller beste venner 
blant våre kolleger, men vi liker dem, og vil gjerne omgås dem også sosialt. 
Men så kan vi kanskje si, som på så mange andre områder i livet: Det handler 
om å finne en balanse. De fleste av oss lever ikke for å jobbe, sier vi, og vi 
vil gjerne gå hjem fredag ettermiddag. Vi trives på jobb, men vi trenger også 
pusterommet resten av livet gir. Det kan virke lurt å huske og skru av data
maskina på hjemmekontoret i noen av døgnets timer, med andre ord.

Og så må vi ikke glemme at vi er ulike, og at det som fungerer fint for den 
energiske og selvdisiplinerte ikke nødvendigvis er like bra for den sårbare 
og fantasirike. Det finnes ikke en størrelse som passer alle, som det heter 
oversatt fra engelsk. Folk er forskjellige, som bedrifter også er det. Heldigvis, 
selv om det gir oss endel å tenke på. For våre funn tyder på at åpent kontor
landskap ikke passer like bra for oss alle.

Men da kan kanskje framtidens mer fleksible arbeidsliv være en løsning?  
La oss gjenta slagordet om hjemmekontoret: «Ut med «g», inn med «h»,  
og heia, heia…»

OPPSUMMERING
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TEKNOLOGI, KLIMA  
OG SIKKERHET.  
VIKTIG FOR BEDRIFTEN  
–	OG	FOR	DEG?

4

Vi omgir oss med teknologi på alle kanter, og snart kommer det nye 
5Gnettet. Det vil føre til at «alt» vi har rundt oss i hverdagen er koblet til 
Internett. Det er smart, enkelt og et framskritt – men det gjør oss kanskje 
også mer sårbare. Når alle våre handlinger kobles mot ulike databaser, øker 
faren for at personvernet kommer i skvis – og for Cyberangrep. Og snart 
kommer robotene og tar jobbene våre, og dessuten står verden i brann og 
klimakrisen kommer til å endre alt, var det ikke slik?

Eller? Vi frykter klimakrisen, men ellers er ikke dette tema som bekymrer 
nordmenn i veldig stor grad, viser vår undersøkelse. Generelt er nordmenn 
positive til ny teknologi: Åtte av ti tar gjerne i bruk ny teknologi på jobb, vi 
frykter ikke at robotene skal ta jobben, og vi er mer bekymret for brann enn 
for Cyberangrep. 

Er vi kanskje litt naive? 

Eller er vi bare endringsvillige og teknologioptimistiske?
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Vi har undersøkt om nordmenn er bekymret for alt fra innvandring og brann 
til klimakrisen.

43 prosent av de spurte er enten «svært redde» eller «ganske redde» for 
klimakrisen. Det er et lite prosent  poeng færre enn de som frykter brann:  
44 prosent av oss er redde for brann.

Kvinner er mer bekymret for klimaet enn menn: 52 prosent av damene  
er bekymret, mens 34 prosent av mennene er det. Også alder spiller inn.  
51 prosent av nordmenn under 40 bekymrer seg for klimaet. 32 prosent  
i gruppen over 50 deler bekymringen.

GJØR	VI	NOK	FOR	KLIMAET?4.2

Nordmenn ser lyst på den teknologiske fremtiden. Våre funn viser at kun et 
fåtall deler frykten for at fremtidens arbeid vil bli utført av roboter slik over
skrifter som «Robotene kommer»9 legger opp til: Bare tolv prosent av oss er 
«ganske redde» eller «svært redde» for at teknologien skal ta over jobben vår 
etterhvert. 

Her er det stor forskjell på den yngste aldersgruppen og alle de andre. 19 
prosent i alderen 1829 år er bekymret for å miste jobben til teknologien.10

Hva skyldes så at de yngste frykter å miste jobben til robotene i større grad 
enn de andre gruppene? Vet de mer om hva teknologien kan gjøre, siden de 
har vokst opp med den og gjerne kalles «digitalt innfødte»? Eller skyldes det 
at de har et langt arbeidsliv foran seg, og at utviklingen går i voldsom fart? Vi 
kan ikke gjøre særlig mer enn å stille noen spørsmål. Men siden trenden går 
igjen også i andre undersøkelser,11 er dette i alle fall verdt å notere seg.

Kanskje kan den noe dempede fremtidsoptimismen på akkurat dette punk
tet, rett og slett forklares med at mediene jevnlig presenterer saker med 
overskriften «Robotene kommer»?

Det er likevel framtidstro som preger svarene i vår undersøkelse. 78 prosent 
oppgir å være positivt innstilt til ny teknologi generelt. Og kanskje viktigst 
i jobbsammenheng: 79 prosent er innstilt på å ta i bruk ny teknologi på 
jobben.

Kristin Skogen Lund tilhører det store flertallet av nordmenn på dette  
området. Hun er teknologioptimist. Men hun føler ikke at hun kan forme 
teknologiutviklingen i særlig grad, selv om hun er toppleder.

«Tja, som leder kan man jo påvirke en del, men teknologivalg og utforming 
foregår ofte andre steder i organisasjonen. Det viktige for meg er forstå 
mulighetene i teknologien og sørge for at vi som organisasjonen klarer å 
nyttiggjøre oss det», svarer Schibstedsjefen.

VI TAR GJERNE I BRUK NY TEKNOLOGI

9 Overskriften dukker med ujevne 
mellomrom opp i norske medier. I denne 
saken fra dagbladet.no, for eksempel, 
anslås det at 900.000 jobber vil overtas 
av robotene de neste 20 årene.

10 Gruppen skiller seg lite ut i andre 
spørsmål om sitt forhold til teknologi – 
de er like positive til elbilen, elsykkel, 
solceller og teknologi mer generelt som 
de andre aldersgruppene. 62 prosent 
av oss positive til elbil. 71 prosent liker 
elsykkelteknologien. 87 prosent er 
positive til solceller.

11 Se blant annet YS’ arbeidslivs
barometer for 2017: https://ys.no/
wpcontent/uploads/2017/10/Rapport
YSArbeidslivsbarometer2017.pdf

4.1
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Vi regner oss ikke som så 
veldig miljøvennlige selv,  
heller, 41 prosent havner 
mellom 4 og 6, mens 53 
prosent svarer 710  
– riktignok med 26 prosent 
på 7, altså helt i nedre sjikt.

46

710

53%

41%

På den andre siden: De samme gruppene – kvinner og de yngre – er også 
noe mer bekymret for brann enn resten. Så det vi finner er kanskje rett og 
slett at dette er grupper som generelt bekymrer seg mer enn andre?

Det er også kvinnene og de aller yngste, gruppen 1829, som er mest kritisk 
til hvor miljøvennlig de opplever arbeidsgiveren sin. 16 prosent av kvinnene 
og 17 prosent av de yngste mener at arbeidsgiveren er lite miljøvennlig.  
36 prosent i begge gruppene mener at arbeidsgiveren er miljøvennlig.  
Dette er merkbart under snittet i undersøkelsen: 41 prosent mener arbeids
giveren er miljøvennlig. 

Det er ikke bare arbeidsgiveren som oppfattes som måtelig miljøvennlig. 
Nordmenn er relativt selvkritiske: 53 prosent regner seg som miljøvennlig 
selv. Kvinner er noe mer fornøyd med egen innsats enn gjennomsnittet, 
med 55 prosent som regner seg som miljøvennlige. Men de unge er mer 
selvkritiske. Av de spurte mellom 18 og 29 år er det 45 prosent som mener 
de selv er miljøvennlige.

Det er ganske mye norske bedrifter kan gjøre for klimaet, mener Kristin 
Skogen Lund. Hvor man legger innsatsen, avhenger av virksomheten,  
sier hun. Alle bedrifter er forskjellige, og kan bidra på ulike vis.

«Det viktigste er selve kjernevirksomheten. Vi i Schibsted har markeds
plasser som Finn.no i 20 land, og til sammen bidrar de med reduksjon 
tilsvarende 40 prosent av Norges utslipp takket være sirkulæreffekten  
av gjenbruk».

Hun viser også til mer generelle tiltak, som de fleste kan innføre i sin 
virksomhet. 

«Som bedrift jobber vi blant annet med å redusere plast, for eksempel  
i avisdistribusjonen», sier Skogen Lund.

Schibsted, som eier mediehusene VG og Aftenposten og flere av de store 
regionavisene i Norge, kan dessuten bruke mediemakten.

«Gjennom mediene våre kan vi påvirke klimaforståelsen og gi tips til 
bærekraftg livsførsel og lignende», sier Kristin Skogen Lund.

Også Petter Stordalen jobber for å vri virksomheten i så grønn retning som 
han kan. Choicekjeden har etablert satsningen «We Care». Kjeden måler  
sin fremgang i tre punkter: People, Planet og Profit, og satser hardt på  
å redusere fottrykket sitt gjennom å kutte i plastbruk, kjemikalier og  
transport, og ved å redusere vannforbruket og satse på fornybar energi.

«Alle hotell som kan, skal drives av fornybar energi!», lover Choice på  
sine nettsider.

Igjen, som Skogen Lund er inne på: Alle virksomheter må bidra der de  
kan, midt i kjernevirksomheten. Så blir kanskje nordmenn mer fornøyd  
med innsatsen til arbeidsgiveren på klimafronten, også?

NORSKE BEDRIFTER KAN BIDRA TIL Å REDDE VERDEN 4.3
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De fleste av oss regner 
jobben vår som bare måtelig 
miljøvennlig. 41 prosent 
svarer 710, mens 44 prosent 
legger seg mellom 4 og 6.

Hvor miljøvennlig er 
arbeidsgiveren / arbeids
plassen din?

Hvor miljøvennlig er  
du selv som person?
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Både «Storebror»12 og «lillebror» finnes der ute, i mange varianter. Flere sosiale 
medier og nettsider har som sin forretningsidé å samle inn informasjon om 
brukerne sine, for så å selge denne videre eller tilpasse annonsering og  
innhold for hver enkelt bruker, basert på det de vet om oss. Disse kalles 
gjerne «Big Brother», eller storebror på norsk, basert på fremtidsdystopien 
«1984» av forfatter George Orwell. I Orwells bok er storebror tilstede i alle 
livets faser, og myndighetene har utviklet perfekte mekanismer for kontroll  
og undertrykkelse av borgerne.

Lillebror kan vi i denne sammenhengen kalle alle de nettsidene som fanger 
opp informasjon om brukerne sine, dels for å tilpasse innholdet, dels for å 
kunne rette annonsene direkte mot brukerne. Norske nett aviser faller i denne 
kategorien.13 Det er vanskelig å bevege seg på Internett uten å legge igjen 
større eller mindre spor.

Dette bekymrer ikke nordmenn i veldig stor grad: 43 prosent av oss er enten 
ganske redde eller svært redde for at personvernet er i fare med all tekno
logien vi bruker. Det er akkurat like mange som er bekymret for klimakrisen, 
som vi har sett.

Menn er generelt mindre bekymret enn kvinner, og havner stort sett endel 
prosentpoeng lavere enn kvinner på alle spørsmål som handler om frykt.  
Det samme gjelder personvern, der 40 prosent av menn oppgir å være  
bekymret, mot 46 prosent av kvinnene. Det er likevel på spørsmålet  
«At personvernet er i fare med all teknologi du bruker» menn gir uttrykk  
for størst bekymring, foran brann (37 prosent), klimakrisen (35 prosent)  
og innvandring (31 prosent). Det er ellers små forskjeller mellom de ulike 
gruppene i vår undersøkelse når det gjelder personvernet. Kuriøst nok er 
det en geografisk gruppe som skiller seg noe ut: Folk fra nordlige deler av 
landet. Her er det 33 prosent som oppgir at de er bekymret for personvernet.

Personvernet er noe vi tenker på og noe vi kanskje skjønner vi burde tenke 
mer på, men det bekymrer oss likevel ikke i overveldende grad, kan kanskje 
være en oppsummering.

PERSONVERN OG FRYKT4.4

12 Etter det engelske «Big Brother», 
opprinnelig gjort kjent gjennom boka 
«1984» av George Orwell.

13 Se for eksempel:  
https://nrkbeta.no/2019/05/28/dette
erdenorskenettsidenesomsporer
degmest/
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Danmarks forsvarsminister var klar i sin tale under et Norgesbesøk i 2018: 
Cyberangrep er den største trusselen mot Norden.

«Super, super farlig», sa ministeren.14 

Dette er noe politikere og myndighetene har høyt på agendaen, med andre 
ord. Men nordmenn flest? De er ikke bekymret: Bare 3 prosent er «svært 
redd» for Cyberangrep på jobben, og 18 prosent er «litt redd». Vi er litt mer 
bekymret på Cyberangrep hjemme, men heller ikke her er panikken nær:  
20 prosent er «litt redd», og fem prosent «svært redd».15

Vi er langt mer redd for brann (44 prosent) enn for Cyberangrep, og det  
til tross for at nesten sju av ti norske bedrifter har opplevd et målrettet  
sikkerhetsangrep mot virksomheten sin.16 Det er nesten fristende å spørre: 
Hvor mange har opplevd brann i løpet av livet?17

Det er en del spennende funn om vi går dypere ned i materien her. Det er 
nemlig noen av oss som er mer redd enn andre. 42 prosent av frilanserne 
eller gründerbedrifter i oppstartsfasen oppgir at de er ganske eller svært 
redd for Cyberangrep. Dette er på mange måter en sårbar gruppe, der 
hver enkelt ofte jobber alene, og må sørge for sikkerheten på egen hånd. 
Trenden forsterkes med at 37 prosent av de som jobber i et firma med kun 
én ansatt, altså typisk frilansere og enkeltpersonforetak, bekymrer seg for 
Cyberangrep. Det er kanskje ikke så merkelig at denne gruppen kommer 
så tydelig ut på topp: Det er vanskeligere for et lite firma, en enkeltperson, 
å sørge for nødvendig beskyttelse mot Cyberangrep enn det er for et større 
selskap med egne ITavdelinger.

Så kan det jo tenkes at de fleste også er mer opptatt av det som er bare 
sitt, enn for det mer abstrakte begrepet «vår bedrift». Et Cyberangrep kan 
ødelegge hele livsgrunnlaget til en ensom frilanser, men en ansatt vil trolig 
fortsatt ha en jobb å gå til selv om virksomheten utsettes for et angrep. 
Noe som kan styrke en slik antagelse, er at 19 prosent av ansatte er redd 
for Cyberangrep, mens 31 prosent av topplederne oppgir at dette temaet 
bekymrer dem.

Kristin Skogen Lund er toppleder, og tilhører den tredelen som er opptatt  
av dette. Hennes tanker om dette styrker også tesen om at man er mer 
sårbar som liten:

«Vi er veldig opptatt av dette, og har en sentral cybersikkerhets gruppe som 
har dette ansvaret. Vi har systemer med dobbel innlogging, gode varslings
systemer og lignende», sier Skogen Lund om hvordan Schibsted jobber for  
å unngå Cyberangrep.

CYBERANGREP ER IKKE NOE VI FRYKTER I DET DAGLIGE4.5

14 Til Forsvarets forum. https://fors
varetsforum.no/danskforsvarsminis
terkallerrussiskeangrepsuperfarlige

15 Vi spurte folk om hvor redd de er for 
sju ulike farer: Brann; personvernet; 
klimakrisen; innvandring; cyberangrep 
hjemme, cyberangrep på jobben; og 
at ny teknologi skal overta jobben. 
Rekkefølgen over følger rangeringen av 
folks frykt: Det eneste vi er mindre redd 
for enn cyberangrep hjemme og på 
jobben, er at teknologien skal gjøre oss 
overflødige i arbeidslivet.

16 PWCs Cybercrime Survey 2018. 
https://www.pwc.no/no/publikasjoner/
cybercrimesurvey.html

17 En pekepinn kan vi få av brannstatis
tikken for 2018. Brann og redningsves
enet rykket ut til 10 947 branner i 2018. 
Av disse var brann i bygning 30 prosent, 
og brann i skorstein 12 prosent. Det 
vil si at det var i overkant av 4.000 
branntilløp i norske bygninger i 2018. 
(Kilde: https://www.dsb.no/menyar
tikler/statistikk/brannstatistikk/brann
statistikk2018/)  Dette utgjør rundt 10 
promille av den totale bygningsmassen 
i landet, som var på 4.2 millioner byg
ninger i 2018, ifølge SSB. (Kilde: https://
www.ssb.no/byggboligogeiendom/
statistikker/bygningsmasse/aar)
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Det er stor forskjell mellom bransjene når det kommer til frykten for Cyber
angrep. Om vi ser på privat sektor, er det størst frykt for Cyberangrep i 
industrien, der 29 prosent oppgir å være bekymret. Innenfor informasjons
teknologi, derimot, er det bare 7 prosent som oppgir at dette er noe de  
er redd for.

Man kunne jo tenke seg at de som jobber i IT burde ha større oppmerksom
het rundt denne faren enn folk i andre bransjer. På den andre siden: Det er 
folk som jobber i IT som har best forutsetninger for å beskytte seg mot 
Cyberangrep. Kanskje sover de godt om natten fordi de vet at de har gode 
nok rutiner på plass for å beskytte seg mot angrep?

I det offentlige er det ansatte innen helse- og omsorgssektoren, samt de 
som jobber med administrasjon, som frykter Cyberangrep mest. I begge 
sektorene oppgir 28 prosent at de er bekymret. Ansatte i skolen, derimot, 
er lite bekymret: 14 prosent oppgir at de er redd for Cyberangrep. Det er 
vel heller naturlig. Helsedata og personopplysninger er trolig mer verdt for 
kriminelle eller andre med onde hensikter, enn det skoleresultater er. Så får 
det heller være, tenker kanskje lærerne, at den mest datakyndige eleven kan 
få ut eksamensoppgavene på forhånd.

STOR FORSKJELL PÅ BRANSJENE 4.6

19%

26%

31%

42%

Hvor redd er du for Cyberangrep på jobben
(grafen viser andelen som oppgir å være «svært» eller «ganske» redd)

Ansatte

Mellomledere

Toppledere

Freelancere
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Vi kan også tillate oss et kuriøst funn på tampen av dette temaet. Frykten for 
Cyberangrep er ikke jevnt fordelt over det politiske spekteret. På venstresi
den er dette er tema som ikke koster folk mange våketimer, antyder våre tall: 
13 prosent av Rødts og 15 prosent av SVs velgere er redd for Cyberangrep 
på jobben. De mest miljøbevisste, MDGs velgere, derimot, er bekymret. 
Blant disse svarer 30 prosent at de er redd. Helt på toppen rager likevel 
Høyre. 32 prosent av høyrevelgerne er redd for Cyberangrep.

Her kunne det være fristende å trekke noen enkle konklusjoner om politisk 
ståsted og grader av bekymring, men det skal vi ikke gjøre. Tallene får tale 
for seg, og de viser altså at det er i Høyre vi finner de som er mest bekymret 
for Cyberangrep – tett fulgt at MDGs velgere. Hva de betyr, får være opp til 
valgforskerne å undersøke.

... OG HØYREVELGERE4.8

Som vi har sett over, er menn jevnt over mindre bekymret enn kvinner,  
men Cyberangrep er det menn som er mest redd for. Forskjellen er ikke stor, 
men det er tre prosent flere menn (23) som oppgir at de frykter Cyberangrep 
på jobben enn kvinner (20 prosent). Her ligger det kanskje en forklaring i at 
menn fortsatt oftere har sjefsansvar på jobb, og vi har jo sett at ledere er noe 
mer bekymret for Cyberangrep enn ansatte. Det er også slik at menn i større 
grad enn kvinner starter enkeltpersonforetak, under fire av ti slike selskap 
startes av kinner, viser tall fra SSB. Og, som vi har sett: Ingen er mer redd for 
Cyberangrep en frilansere og virksomheter med få ansatte.

Det er også noen personlighetstrekk som skiller seg ut med tanke på hvor 
mye vi frykter Cyberangrep. Man skulle kanskje tro at de mest plagede,  
eller nevrotiske, blant oss som hadde tydeligst utslag på Cyberangrep,  
som jo handler om frykt. Men virkeligheten er helt annerledes:

De som skårer høyt på sosiabilitet, aktivitet og orden, altså typiske leder
egenskaper, som både Kristin Skogen Lund og Petter Stordalen skårer  
høyt på, ligger høyest blant personlighetstrekkene: 26 prosent oppgir at de 
er redd for Cyberangrep.

Like interessant er det kanskje å sammenligne forskjellen i holdning mellom 
de som skårer høyt og lavt i samme underkategori. Konkret: Av de som skårer 
høyt på ideer, er 24 prosent redd for Cyberangrep. Blant de som skårer lavt 
på ideer, derimot, er 17 prosent redd. Det samme ser vi for kategoriene 
orden og selvdisiplin: De som skårer høyt, er mer bekymret (henholdsvis  
26 prosent for orden og 25 prosent for selvdisiplin) enn de som skårer lavt 
(17 prosent for orden og 18 prosent for selvdisiplin).

BEKYMREDE MENN4.7
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Det norske arbeidslivet er teknologidrevet, og det er lenge siden digitali
seringen sto øverst på agendaen. I fremtiden vil teknologien komme enda 
sterkere og endre måten vi jobber på i mange bransjer. Det er ikke et  
problem, mener vi nordmenn. Vi er positive til teknologien, og bruker den 
gjerne på jobb. Og få av oss er bekymret for å miste jobben til en robot.

Vi er heller ikke i overveldende grad bekymret for teknologiens «skygge
sider», som trusler mot personvernet og Cyberangrep. Vi er rett og slett  
et teknologioptimistisk folk, kan våre funn tyde på.

Men det spørs om vi kanskje burde våkne litt og være noe mer bekymret for 
disse skyggesidene. Det estimerte tapet etter et Cyberangrep mot en stor 
norsk bedrift våren 2019 er på 450 millioner kroner. Det skal ikke mange slike 
angrep til før det merkes i samfunnet.

Men kanskje skyldes denne mangelen på frykt at vi har et så godt forhold 
til sjefen, som vi så i første kapittel? To av ti frykter Cyberangrep på jobben. 
Samtidig har nesten åtte av ti et godt forhold til sjefen. Kanskje er det da 
rimelig å anta at vi bare antar at den populære sjefen vår har sikkerheten 
under kontroll?
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