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Vad gör oss lyckliga?
Alla strävar efter att vara lyckliga. Men lycka kan ibland kännas som ett abstrakt  

begrepp som vi inte rår över. Så är det inte. Det finns en rad konkreta, grund- 

läggande faktorer som till stor del avgör om vi känner oss lyckliga eller inte.  

Många kan vi påverka själva, andra kan vår arbetsgivare hjälpa oss med. 

Wise Happiness är en undersökning som tar reda på vad som gör människor  

lyckliga – i allmänhet och på jobbet. Vi identifierar de positiva drivkrafter som  

alla behöver för att må bra. På så sätt kan vi också hjälpa våra egna kunder att  

förstärka dem – hos sig själva, som arbetsgivare, hos sina medarbetare och sina  

egna kunder. Det tjänar alla på. Vi på Wise Group är nämligen övertygade om  

att glada och lyckliga människor skapar bättre relationer och gör bättre affärer. 

Karl Lehmann, Wise IT
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På det hela taget, hur lycklig skulle du säga att du är?
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Den psykiska hälsan  
är viktigast för att 
kunna uppleva lycka. Tillsammans förklarar dessa områden hela 42 % av vår upplevda lycka. 

De 16 % av befolkningen som anser sig vara mycket lyckliga har alla 
fem faktorer på plats.

Lyckan påverkas bland annat av vår hälsa, arbetet och familjen. Viktigast  
av allt är hälsa, det fick vi veta redan förra året. Årets mest intressanta nyhet  
är att det är den psykiska hälsan som är viktigast för att kunna uppleva lycka,  
inte den fysiska.

De 20 % som inte mår psykiskt bra påverkas allra mest av hur de upplever  
situationen på arbetet. Psykisk ohälsa leder till sjukskrivningar som kostar  
mångmiljardbelopp – här kan vi arbetsgivare göra en viktig insats. Vi på  
Wise Group kommer att använda undersökningens insikter till att skapa  
förutsättningar för att göra våra medarbetare så lyckliga som möjligt. Så  
att de har all energi som krävs för att kunna ge våra kunder riktigt goda  
råd om hur vi alla kan utvecklas till mer attraktiva arbetsgivare. För vägen  

till framgång går via glada och lyckliga medarbetare!

Årets viktigaste insikt om lycka

Lyckans topp 5

1.  God psykisk hälsa
2.  Acceptabel stressnivå i privatlivet
3.  Tillräckligt bra ekonomi i hushållet*

4.  God fysisk hälsa* 

5. Kul på jobbet*

* Delad tredjeplats



4.

Den psykiska hälsan är viktigast för oss för att känna oss lyckliga. Det  
som påverkar den psykiska hälsan generellt är bland annat balans mellan  
arbete och fritid tillsammans med en acceptabel stressnivå i privatlivet.  
Även på en generell nivå kan vi öka möjligheten att känna oss lyckliga  
genom att som arbetsgivare inte bara fokusera på prestationen utan  
också på att medarbetarna mår bra och har ett långsiktigt ”hållbart”  
arbetssätt. Skapa en medvetenhet i organisationen om psykisk (o)hälsa  
och problematisera situationen. 

De 20 % som beskriver sin psykiska hälsa som inte alls bra eller 
inte så bra visar tydligt att arbetet påverkar dem mest negativt:

1. (Inte) respekt från chefen
2. (Inte) stolthet att jobba på företaget
3. (Inte) kul på jobbet
4. (Inte) balans mellan arbete och fritid

För de 80 % som upplever att de har en god psykisk hälsa  
är helt andra faktorer viktigast:

1. Hushållets finansiella situation
2. Fysisk hälsa
3. Kul på jobbet
4. Balans mellan arbete och fritid

Hur skulle du beskriva din psykiska hälsa?  

80 % av befolkningen upplever att de har en god psykisk hälsa vilket innebär att de också har 
möjlighet att känna sig lyckliga enligt studien. De 20 % som beskriver sin psykiska hälsa som  
mindre bra, ser arbetet som det största problemet. 
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Det finns oerhört mycket vi som arbetsgivare kan göra för att hjälpa medar-
betare som har en dålig psykisk hälsa. Den här gruppen har arbetsrelaterade 
faktorer som påverkar dem allra mest. Det handlar om att känna sig respek- 
terad av sin närmaste chef och att känna stolthet för företaget. Enligt tidigare 
studier får vi stolthet på ett företag genom att ha en ledning som är öppen 
och ärlig mot sina medarbetare – även i dåliga tider.

Arbetsmiljön är viktig  
för den psykiska hälsan
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Upp till 2 gånger i veckan Mer än 2 gånger i veckan

21 % av befolkningen har möjlighet att träna på arbetstid och av dem tränar nästan 4 av 10 
minst två gånger i veckan. Av de som inte har möjlighet att träna på arbetstid är det bara  
2,5 av 10 personer som tränar mer än 2 gånger i veckan.

Vad kan arbetsgivare göra för att stötta medarbetare  
i att förbättra den fysiska hälsan? 

Fysisk hälsa kan vara en del av kulturen på arbetet. Här är några väl  
beprövade metoder men även nya idéer:

• Subventionera friskvård som till exempel gymkort.

• Tillåt träning på arbetstid, t ex en timme per vecka.

• Erbjud frukt eller hälsosamma lunchalternativ.

• Förhandla fram samarbetsavtal med gym eller motionsanläggningar  
 nära arbetsplatsen.

• Starta grupper som alltid tar trapporna, som har gångtävlingar,  
 som spelar fotboll eller innebandy mot varandra.

• Ta med den fysiska hälsan i utvecklingssamtalet.

• Se på ledarskapet – vilka motionerar och drar med sig medarbetare? 
 Lyft fram dem!
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Mindre än en gång i veckan 1 - 6 gånger i veckan
eller mer

46 % av befolkningen tränar inte alls eller mindre än en gång i veckan.  
54 % tränar 1-6 gånger i veckan varav de allra flesta tränar 1-2 gånger i veckan.

Hur ofta tränar du?  

Personer som har möjlighet att träna på arbetstid tränar oftareTräning på arbetstid  
skapar lyckligare  
medarbetare
21 % av befolkningen har möjlighet att träna på arbetstid. De tränar också oftare  
och upplever att de har något bättre fysisk hälsa än andra. Den fysiska hälsan tillhör  
de fem faktorer som påverkar vår upplevda lycka med över 40 %. Mår du psykiskt  
bra är den fysiska hälsan viktigare än om du mår mindre psykiskt bra – men att en  
god fysisk hälsa påverkar oss positivt är ju ingen överraskning idag.

Att må fysiskt bra kan man uppnå med motion – men även här är det individuellt.  
Så här ser våra motionsvanor ut:
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Det finns ett par intressanta saker som är värda att fundera närmare 
på i det här sammanhanget. Det ena är att vi som människor har en 
inneboende drivkraft att vilja utföra våra uppgifter väl. Det visar en 
fördjupad studie i utveckling på arbetet från dotterbolaget Netsurvey. 
Att i grunden vilja göra ett bra jobb innebär ju att utvecklingsmöjlig-
heter inte alltid betyder att avancera i karriären eller att byta arbets- 
givare. Det  kan innebära att vi fördjupar vår kompetens i det vi gör – 
så att vi blir  ännu skickligare inom vårt yrkesområde.

Det andra är att vi med åldern anser att vi får minskade möjligheter  
att utvecklas. Unga tycker att de har goda utvecklingsmöjligheter 
medan personer över 50 år inte tycker att de har samma möjligheter 
att utvecklas längre. Ändå är utvecklingsmöjligheter lika viktiga för 
både äldre och yngre. Som arbetsgivare kan vi alltså vinna på att även 
utveckla medarbetare som befinner sig i övre medelåldern.

Arbetet är en stor  
del av livet = en stor  
del av lyckan
Arbetet har en stor påverkan på hur lyckliga vi upplever att vi är.  
Istället för att se på vårt arbete som ett intrång på vår lycka  
borde vi därför betrakta det som en stor och viktig del av våra liv.

Det som är viktigast för lycka på jobbet är:

1. Kul på jobbet
2. Meningsfullt arbete
3. Utvecklingsmöjligheter
4. Stolthet
5. Vara nöjd med sin arbetsinsats
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Att ha kul på jobbet  
är ingen bonus - det  
är en förutsättning 

66 % har kul på jobbet! 12 % har INTE kul och de 23 % som är neutrala räknas  
vanligen som mer negativa än positiva eftersom de inte skulle svara neutralt  
om allt fungerade bra.
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Har du kul på jobbet?

Kul på jobbet handlar givetvis om till exempel att kunna skratta med  
och tycka om sina kollegor. Men undersökningen visar också att kul  
på jobbet påverkas av om man kan utvecklas, om jobbet är menings- 
fullt och att kunna påverka sin arbetssituation.

Kul på jobbet är viktigt för alla som jobbar men viktigast för dem  
som är mellan 35 och 49 år – dvs. de som är mitt i karriären.  

En fördjupad studie av frågan ”Har du kul på jobbet”, visar också att  
medarbetare har roligare på jobbet när de arbetar i en blandad arbets- 
grupp som är fri från stress, där det finns goda möjligheter att byta jobb  
vart tredje år. Då presterar vi bättre och företagets lönsamhet ökar. 

De som inte har kul på jobbet är sällan lyckliga i livet som helhet  
medan de som har kul på jobbet antingen är mycket eller ganska  
lyckliga. Men vad som är hönan och vad som är ägget är svårt att säga.

Vad kan arbetsgivare göra för att det ska bli roligare 

på arbetsplatsen?

• Rekrytera rätt personer med rätt inställning.

• Arbeta med kulturen, varje dag. 

• Uppmuntra att ha roligt ihop.

• Fira framgångar.

• Gör något kul ihop inför, under och efter tuffa utmaningar. 

• Lyft individerna. 

• Var en bra förebild som chef, bjud på dig själv. Skratt smittar, hitta  
 personer att skratta tillsammans med och få allt fler att skratta med er. 

• Skapa nya uppgifter eller utmaningar åt medarbetarna senast  
 efter tre år!  Efter tre år på samma post börjar medarbetaren få  
 det tråkigare, men om han eller hon får ett nytt jobb eller nya  
 utmaningar – internt eller externt – blir det kul igen.

 

Av de jobbrelaterade frågorna är att ha kul på jobbet viktigast  
för oss för att känna oss lyckliga. 
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Varje människa vill i grunden göra sitt bästa. En studie i utveckling  
från Netsurvey visar tydligt att utvecklingsmöjligheter på jobbet  
kan innebära fördjupning inom ett område istället för att byta  
arbetsuppgifter. 

Den inneboende drivkraften att helt enkelt vara bra på det vi gör  
och vara trygga i våra yrkesroller gör att arbetsgivaren kan se över 
kompetensutveckling på befintliga arbetsuppgifter – kanske för  
dem som är 50+. Utveckling handlar om att bli mer kompetent på  
det man gör.

Vad kan arbetsgivare göra för att medarbetarna 

ska utvecklas på jobbet? 

• Ge regelbunden återkoppling.

• Skapa ökad delaktighet i beslutsfattande.

• Ge möjlighet till nya arbetsuppgifter eller andra ansvarsområden,  
 i eller utanför arbetsgruppen.

• Se till att arbetsgrupper är blandade vad gäller kön, ålder, kulturell  
 bakgrund.

• Skapa möjlighet att utvecklas på bredden.

• Hjälp medarbetare att öka kompetensen inom sitt eget område.  
 Att öka kunskapen och erfarenheten inom ett yrke eller en särskild  
 arbetsuppgift, stimulerar också utveckling.

Alla mår bättre  
av att utvecklas
Att utvecklas är avgörande för medarbetarnas motivation, engagemang och 
prestation. Det är lika viktigt inom alla branscher, yrken och åldersgrupper. 
Utveckling innebär egentligen att medarbetarens kompetens tas tillvara. 

Vi upplever att våra utvecklingsmöjligheter minskar ju äldre vi blir. 
Däremot blir arbetet mer meningsfullt med åren.
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Vad som stressar oss i privatlivet är 

1. (Brist på) balans mellan arbete och fritid 

2. Hushållets finansiella situation 

3. Fysisk (o)hälsa 

4. Jobbrelaterade faktorer (meningsfullt arbete,  

 kul på jobbet, tydliga mål)
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Är stressen på jobbet
på en acceptabel nivå?

Är stressen i ditt privatliv 
på en acceptabel nivå?

Kvinnor

Män

Stress på jobbet och i privatlivet Ekonomin kommer  
först - till en  
viss nivå
Av de frågor som vi har ställt när det gäller privatlivet, hamnar frågan  
om hushållets ekonomiska situation på första plats. Lönenivåer eller  
antal barn inverkar inte nämnvärt på hur vi upplever lycka.

Att känna att vi hinner med både fritid och arbete är också viktigt  
liksom att slippa stress i privatlivet. 

Kvinnor känner sig generellt mer stressade än män, vilket är något  
arbetsgivare skulle kunna ta mer hänsyn till. Som arbetsgivare kan  
vi på många sätt bidra till att minska stressen.
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Samspelet mellan den upplevda lyckan och hushållets årsinkomst visar att den upplevda  
lyckan stiger till 600 000 kronor i årsinkomst, dvs. i snitt 2 gånger 300 000 kronor i årsinkomst. 
Enligt vår undersökning stämmer alltså Bengt Brüldes teori att gränsen för när lönen inte  
längre påverkar vår upplevda lycka går på ca 30 000 kronor i månaden.

Lycka som en funktion av hushållets årsinkomstHushållets finansiella situation

Hushållets finansiella situation ska vara på plats för att vi ska känna oss  
lyckliga. Att svara ganska bra eller mycket bra på frågan om hushållets  
finansiella situation, handlar inte om att vi lever ett liv i lyx utan om att  
slippa känna oro för hur vi ska få vardagen att gå ihop. 

Att ha ordning och överblick över hushållets finansiella situation,  
skapar lugn hos människor. 

Borde inte en högre lön göra oss lyckligare?

Lönenivån slutar påverka den upplevda lyckan när vi tycker att vi har  
pengar så att vi klarar oss. Enligt lyckoforskaren professor Bengt Brülde  
(Göteborgs Universitet) går brytpunkten vid omkring 30 000 kronor i  
månaden (2010). 

När vi väl har uppnått en nivå på lönen som ligger på en ”hygiennivå”,  
är storleken på lönen nästintill oviktig när det handlar om upplevd lycka.  
Avgörande är att lönen upplevs rättvis och motsvarar hur medarbetaren  
upplever sin prestation på jobbet.
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Summering
Den psykiska hälsan är klart viktigast för att vi ska känna oss lyckliga. Den är  

i sin tur starkt sammankopplad med balansen mellan fritid och arbete och  

om vi upplever att vi är stressade i privatlivet eller inte.

Som arbetsgivare finns det mycket man kan göra för att stötta sina medarbetare  

i att minska stressen bland sina medarbetare så att de upplever bättre balans  

och känner sig lyckligare. Även som medarbetare finns det många saker  

som går att påverka för att känna större sinnesro.

Det som vi inte väntade oss var att arbetet har större inverkan på människor  

som upplever att de inte mår psykiskt bra. 

I den här analysen har vi valt att skriva om faktorer vi kan påverka. Områden som  

vi inte kan påverka som kön, ålder, var vi är födda eller om vi är ensamstående  

eller inte, tar vi inte upp. 

Anette Bergman, Wise IT
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Fakta om undersökningen
Sveriges största lyckoundersökning

Syfte

Forskningen visar att vi människor både mår och presterar bättre med positiv åter-
koppling. I en värld fylld av krav och tuffa utmaningar är det inte alltid så enkelt 
att hitta det positiva och det är just av den anledningen som vi vill identifiera och 
förstärka det positiva i livet med Wise Happiness. Ett par gånger om året kommer 
vi att rapportera vad som gör oss lyckliga både privat och på jobbet. Vi tror att en 
del drivkrafter är självklara men vi kan behöva bli påminda, andra finns där men 
syns inte lika tydligt. Med Wise Happiness vill vi, oberoende av konjunktur, visa 
några av de positiva drivkrafter vi människor så väl behöver för att få energi till  
allt det som livet innehåller. 

Vi vill använda våra kunskaper från den här undersökningen för att lära oss så 
att vi kan bli ännu bättre på att ge råd till våra kunder och ge våra medarbetare 
bättre förutsättningar. Vägen till framgång går genom medarbetarna. Om vi kan 
bli bättre på att finna lycka så är det bra för alla som jobbar inom Wise Group, för 
våra kunder.

Deltagare

Det här är andra året som vi genomför undersökningen. Undersökningen är  
genomförd bland män och kvinnor i åldern 18-74 år i Sverige och Danmark  
under perioden 11-22 februari 2013 via YouGov Sveriges Internetpanel – en  
så kallad accesspanel med förrekryterade respondenter.

En inbjudan till undersökningen skickades ut via e-mail till personer som uppfyller 
beskrivningen. Dessa utgör ett representativt urval av den svenska befolkningen 
vad gäller kön, ålder och region. Totalt har 5017 personer deltagit, hälften danskar 
och hälften danskar.

Undersökningen har letts av en grupp medarbetare som representerar samtliga 
företag inom Wise Group. Dotterbolaget Netsurvey, med analytiker Dr. Jana Janssen, 
har stått för sakkunnighet och analys.

Sverige och Danmark

Eftersom tre av Wise Groups dotterbolag etablerade sig i Danmark i januari 2013 
– Wise Consulting, K2 Search och Sales Only – inkluderade vi även Danmark i 
studien. Det visar sig att våra båda folk svarar väldigt likartat på frågor kring lycka. 
Den enda skillnaden är att danskarna svarar lite mer positivt på den generella 
frågan ”Hur mår du just nu?”.

Fördjupad studie i att ha kul på jobbet

Vi gjorde en fördjupad studie av enkätfrågan ”Har du kul på jobbet”  tillsammans 
med vårt dotterbolag Netsurvey i december 2012. Vi ville undersöka vad som  
hindrar och stärker att en arbetsgrupp har kul. Vi utgick från 250 000 svar i 
Netsurveys databas och kompletterande med 2012 års Happiness-undersökning 

som hade 5 049 svarande. 



13.

Om Wise Group
Wise (Wise Group AB publ.) är en koncern som äger, startar och utvecklar  
specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.  
Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för såväl operativ som strategisk HR.  
Genom att förstå våra kunders affärer och se hela HR-processen som ett verktyg  
för att nå uppsatta affärsmål gör vi våra kunder mer lönsamma.

Wise listas på OMX First North med symbolen WISE. Vi finns representerade i  
Stockholm, Köpenhamn, Malmö, Göteborg, Linköping och Borås.

Våra dotterbolag:

• Wise Consulting - HR Consulting, Affärsstrategisk HR, Development,  
 Outplacement

• Wise Professionals – urvalsrekrytering och konsultuthyrning

• Kimm – ett affärsområde inom Wise Professionals som erbjuder  
 rekrytering inom kommunikation, information, marknad och media

• Wise IT – Rekrytering, konsultuthyrning inom IT

• Egde HR – HR webbtjänster, seminarier och utbildningar inom HR  
 och arbetsrätt

• K2 Search – Executive Search chefer, specialister och kvalificerade säljare

• Sales Only – rekrytering av säljare och säljledning

• Forte Executives – executive search, interim management, human due  
 diligence

• Netsurvey – kund- och medarbetarundersökningar, analys och  
 förändringsstöd

Vill du veta mer?

Det här är en sammanfattning av vår undersökning om lycka. Hör gärna  
av dig till din kontakt inom Wise Group om du har frågor eller är nyfiken  
på mer ingående information. Om du vill kan du även ringa vår vd  
Roland Gustavsson eller Elisabet Wohlfahrt som arbetar med kultur och  
kommunikation.

Foto: Anna Thorbjörnsson, Grafisk produktion: Enestedt Reklambyrå


