
Bara 16 procent av svenskarna är engage-
rade i sina jobb. Det är ändå långt mer än  
i många andra länder, visar en global under-
sökning från Gallup.
Gallup delar upp de anställda 
i tre kategorier: engagerade, 
inte engagerade och aktivt 
urkopplade.

De engagerade är kollegerna 
du gillar. De samarbetar, är 
entusiastiska och letar ständigt 
nya vägar att nå bättre resultat. 
Och de är de enda männis-
korna i en organisation som 
skapar nya kunder. I denna 
grupp återfinns bara 16 pro-
cent av de anställda i Sverige.

De oengagerade är svårare 
att upptäcka eftersom de inte 
stör. De kommer till jobbet 
och dödar tid i väntan på 
lunch eller rast. Det här är den 
stora gruppen av anställda, för 
Sverige är siffran 73 procent.

Övriga är de aktivt negativa 
som mer eller mindre är ute 
efter att skada företaget. De 
upptar chefernas tid, orsakar 
fler olyckor, producerar med 
sämre kvalitet och är oftare 
sjuka.

De svenska siffrorna är något 
bättre än genomsnittet för de 
19 undersökta länderna i Väst-
europa. I snitt är 14 procent 

engagerade, 66 procent likgil-
tiga och 20 procent negativa.

Missnöjda med uppgifter
Det förklarar Gallup med den 
höga arbetslösheten som gör 
att många utbildade inte får 
kvalificerade jobb och i stället 
är missnöjda med sina enklare 
arbetsuppgifter.

Inställningen till arbetet 
skiljer sig mellan regioner  
i världen. I botten kommer 
Asien.

Nästan sju av tio kineser 

bryr sig inte om jobbet, hela 
26 procent är så likgiltiga att 
de snarare förstör sina kolle-
gers ansträngningar.

Kinesernas ointresse för 
jobbet är genomgående, oav-
sett vilken typ av jobb eller 
utbildning man har visar stu-
dien där anställda över 18 år 
har intervjuats.

Mest intresserade är de 
anställda i USA och Kanada 
där 29 procent är engagerade. 
Näst bäst är Australien och 
Nya Zeeland med 24 procent.

Slår mot vinsten
De anställdas inställning till 
jobbet sätter också spår i bola-
gens siffror, hävdar Gallup. 

Företag med högst engage-
mang hos personalen har 
också högre produktivitet, tjä-
nar mer och är omtyckta av 
kunderna. Dessutom har de 
lägre frånvaro och färre 
olyckor än de i botten.

Gallup uppskattar att oen-
gagerade medarbetare kostar 
USA minst 450 miljarder dol-
lar varje år. Tyskland går miste 
om minst 151 miljarder och 
Storbritannien 83 miljarder.
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FÅ I FRAMKANT. Endast  
16 procent av de anställda  
i Sverige är aktiva. 
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Jobbet engagerar 
– men inte mycket

Obetalda fakturor?
Sånt hjälper vi också till med.

0771-46 46 46 • marknadinkasso@marginalen.se • www.marginalen.se

Marginalen Inkasso

När dina kunder är sena med betalningen, eller i värsta fall inte 
betalar alls, blir likviditeten snabbt lidande. Vi på Marginalen har 
jobbat med inkasso sedan 1979 och kan hjälpa dig att få betalt. 
Dessutom slipper du ägna tid åt att påminna dina kunder.

Ring så berättar vi mer om våra 
tjänster för företag och hur vi hjälpt 
företag att växa. Och när du behöver 
investera, är vi banken som hjälper 
dig med finansieringen.
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Kampanjen gäller tom. 31/12-2013 och kan ej kombineras med andra avtal och rabatter. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. För mer information gå in på nissan.se. *Servicekontraktet innefattar 3 st. schemalagda 
servicar enligt Nissans serviceschema. Avtalet följer med bilen och gäller endast på auktoriserade Nissan-verkstäder. Servicekontraktet gäller vid köp av en ny Nissan och endast de punkter som finns med på den 
schemalagda servicen. (värde upp till 12.824 kr exkl. moms).

3 FRIA SERVICETILLFÄLLEN INGÅR! *

NISSAN PRIMASTAR
Lastvolym 5,0-8,3m3

. AC . CD . Bluetooth . ESP. Värmare utan tidur

FRÅN 164.900 KR exkl.moms

NISSAN NV200 WORKING STAR EDITION
Lastvolym 4,2m3

. AC . CD . Bluetooth . ESP. Nissan Connect Navigation . Backkamera

ENDAST 124.900 KR exkl.moms

NISSAN NV400
Lastvolym 10,8-17,0m3

. AC . CD . Bluetooth . AUX . USB . ESP. Backsensor . Regnsensor . Värmare utan tidur

FRÅN 214.900 KR exkl.moms
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