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Medarbeiderundersøkelsen 2017 

Den årlige Medarbeiderundersøkelsen i Sit ble gjennomført oktober 2017. Undersøkelsen har 

blitt gjennomført siden 1998 og anses som ett av Sits viktigste styringsverktøy både i HMS-

arbeidetj og som et ledd i organisasjons-, ledelses- og kompetanseutviklingen i 

organisasjonen. Dette dokumentet redegjør for hovedinntrykket av resultatene for Sit totalt, 

samt hovedmålet (MTI) for de ulike enhetene og avdelingene. En mer fullstendig forståelse av 

resultatene får vi først når man får dukket ned i og bearbeider resultatene i avdelingene. 

 

Undersøkelsen ble gjennomført elektronisk blant alle faste og midlertidige ansatte med lengre 

engasjement i perioden 2.oktober - 18.oktober. Svarinngangen på undersøkelsen har 

tradisjonelt vært svært tilfredsstillende (> 80% siden 2013). Denne gangen svarte 323 

medarbeidere av totalt 354 på undersøkelsen noe som gir en svarprosent på hele 91. Det er 

jevnt høy svarprosent på tvers av enhetene (≥ 90%) noe som gir et godt grunnlag for å si noe 

om arbeidsmiljøet i Sit. 

 

Resultat på hovedmålet MTI (Medarbeidertilfredshetsindeks) 

I modellen (se figur i vedlegg) som undersøkelsen er bygd opp rundt er spørsmål om 

tilfredshet og engasjement et uttrykk for en effekt eller et resultat som er spesielt interessant å 

kartlegge. Disse spørsmålene utgjør Medarbeidertilfredshetsindeksen (MTI) og består av 5 

overordnede spørsmål om ansattes tilfredshet med arbeidsplassen sin og med 

arbeidsoppgavene sine (2 spørsmål) og motivasjon i jobben (3 spørsmål). Disse spørsmålene 

er å anse som avhengige variabler, altså et resultat av andre forhold (faktorer) ved ansattes 

arbeidssituasjon som også kartlegges i undersøkelsen.  

 

Høy MTI på organisasjonsnivå 

Totalresultatet MTI for hele organisasjonen samlet er på 81 poeng
1
 – en nedgang siden i fjor 

(84) – men fortsatt et veldig godt resultat. Ansatte i Sit er motivert i jobben sin (82) og tilfreds 

med å jobbe i Sit (80) (selv om begge faktorene har gått ned). Vi nådde imidlertid med dette 

ikke det overordnede målet for 2017 om en samlet MTI på 84. 

 
  

                                                 
1
 Gjennomsnittskårene er en omregning av svarskalaen i spørreskjemaet. Den tradisjonelle svarskalaen fra 1-5 

(fra helt uenig til helt enig) kodes om til en skala fra 0 til 100. Skårer over 70 regnes som gode skårer. 
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Figur 1: Gjennomsnittsskåre for Sit på Motivasjon og Tilfredshet, samt MTI totalt. Grå søyle viser 

resultat for 2017, blå søyle viser 2016-resultat. 

 

  
MTI for Trondheim, Gjøvik og Ålesund 

Det er en nedgang i MTI-resultatet i alle de 3 byene. Mens Trondheim har en mindre nedgang 

finner vi en mer signifikant og betydelig nedgang i de to andre byene, og da særskilt Ålesund. 

På generelt grunnlag er det viktig å merke seg at mindre respondentutvalg, som Ålesund og 

Gjøvik, kan gjøre resultatene mer sårbare for større svingninger. Det er viktig å merke seg at 

nedgangen skyldes spesifikt kafe-avdelingene i de to byene. 

  

Figur 2: Utvikling i MTI for byene Trondheim, Ålesund og Gjøvik 

  

MTI = 81 
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Figuren
2
 viser hvordan de ulike 

enhetene plasserer seg i forhold til 

snittet på MTI for Sit. Med tanke 

på bredden og typen av bransjer i 

Sit er en variasjon i resultatene å 

forvente, og vil til dels kunne 

forklares med bakgrunn i ulike 

rammebetingelser for 

organisatorisk og psykososialt 

arbeidsmiljø i de ulike bransjene. 

Fokus må derfor alltid være å 

identifisere og forstå endringer i 

egne resultater. Modellen viser at 

Velferd og Fellestjenester skårer 

høyest på Motivasjon og 

Tilfredshet og bidrar til å dra snittet 

opp, men resultatene er gode også 

for de enhetene som oppnår lavere 

skårer.  

 

  

                                                 
2
 Et tilstandskryss viser resultatene på hovedmålene Motivasjon (Y-aksen) og Tilfredshet (X-aksen). I slike 

tilstandskryss kan man plotte inn ulike grupper for å grafisk illustrere hvor enhetene befinner seg i forhold til 

hverandre og i forhold til totalsnittet for Sit på indeksene Motivasjon og Tilfredshet.  

 

Figur3: Tilstandskryss over MTI for enhetene 
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Figur 4: MTI-skårer på tvers av enheter
3
 

Det er gjennomgående gode resultater også på alle spørsmålene om tilfredshet og motivasjon i 

alle enhetene. Sammenlignet med i fjor er forskjellen i MTI-resultatene mellom enhetene mye 

mindre. Enhetsresultatene har kun mindre bevegelser siden fjoråret foruten fellestjenester 

hvor resultatene på alle spørsmålene om tilfredshet og motivasjon har sunket signifikant siden 

forrige måling.  

 
  

                                                 
3
 Signifikanstesting er benyttet for å synliggjøre reelle forskjeller mellom resultatene (differanse på ≤ / ≥ 5 

poeng). En differanse på fem poeng mer eller mindre sammenlignet med motsatsen* markeres med hhv ▲ og 

▼. En differanse på fem poeng mer eller mindre sammenlignet med fjorårets resultat er markert med ↑ for 

høyere skåre enn i 2016 og ↓for lavere skåre enn i 2016. «Motsatsen» = øvrige ansatte som ikke faller inn i den 

aktuelle enheten. Eksempelvis er motsatsen til de som arbeider innenfor Sit Bolig de som arbeider i øvrige 

enheter. 
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Hva er de viktigste driverne for Motivasjon og Tilfredshet? 

Faktorene (se vedlegg 1) har ulik betydning for MTI; noen har sterkere betydning for 

motivasjon/tilfredshet enn andre. For å øke motivasjon og tilfredshet, kan en forvente større 

effekt ved å jobbe med tiltak som har stor påvirkning, enn å jobbe med områder som har liten 

påvirkning.  

 

Med utgangspunkt i indeksene i undersøkelsen er det gjennomført regresjonsanalyser for å 

undersøke deres betydning for motivasjon og tilfredshet på organisasjonsnivå. Resultatene fra 

analysen gir indikasjoner på hva man bør være oppmerksom på i oppfølgingsarbeidet. 

Regresjonsanalysen viser at faktoren Positive utfordringer i jobben er den aller viktigste 

driveren for medarbeidernes MTI. Mer spesifikt vil det si at motivert og tilfredse 

medarbeidere rapporterer om mer meningsfyllt arbeid, høyere muligheter for å utnytte egen 

evner og muligheter til å oppnå sine ambisjoner og mål. Analysen viser at flere faktorer 

henger sammen med motivasjon og tilfredshet i Sit: «Mestring», «Kollegastøtte», «Lederstil» 

og «Tilhørighet» og «Fremtidstro» har også betydning for MTI. 
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MTI-resultater på avdelingsnivå 

Tabellen viser resultatene for MTI (sortert synkende), tilfredshet og motivasjon for 

avdelingene som har minimum 5 respondenter. Siden 2016 har avdelingene Sit Kafe Realfag, 

Sit Kafe Hangaren og Sit Catering igjen nok respondenter til egne rapporter, etter at disse var 

fraværende i 2016. Resultatene for disse avdelingene sammenlignes derfor med resultatet for 

2015. 

 

 
*Annen Kafe består av avdelingene Elektro, Kjelhuset, DMMH, Tungasletta, Rotvoll, Tyholt, MTFS, Øya, Elgeseter, 

Kalvskinnet, Tunga, Moholt 

*Cafesito består av alle de tre kaffebarene 

↑* MTI-resultatene er sammenlignet med avdelingens resultater for 2015.  
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Sit Velferd 

 Det er høy tilfredshet og motivasjon blant medarbeidere i Sit Velferd (87). MTI-

skårene er også jevnt over svært høye ved de ulike avdelingene i enhetene.  

 Velferds-avdelingene Psykososial Helsetjeneste, Sit Råd, Soppen Barnehage Gjøvik 

og Moholt barnehage har de høyeste MTI-skårene i hele virksomheten. 

 

Sit Kafe 

 Det er gode skårer på motivasjon og tilfredshet i Kafe. MTI-resultatet har en svak 

nedgang sammenlignet med i fjor (80=>78).  

 Det er svært høy tilfredshet og motivasjon i både Sit Kafe Hangaren, Storkioskene, 

CafeSito og i Annen kafe (små kantiner) med en MTI fra 83 til 87. 

 MTI-resultatet for Sit Catering har økt signifikant fra 52 i 2015 til 69 i 2017 og i Sit 

Kafe Hangaren fra 74 til 87. Sit Kafe Realfag har samme resultat som i 2015. (NB! 

Disse tre kantinene hadde ikke egne resultater i 2016.) 

 Det er i Sit Kafe vi finner de laveste skårene på MTI, nemlig Sit Catering og Kafe 

Ålesund, Kafe Gjøvik og Kafe Realfag. Sit Catering har som nevnt en betydelig 

økning i MTI siden forrige resultat.  

 Sit Kafe Ålesund har sunket signifikant siden 2016 og MTI-resultatene er kritiske. Det 

er allerede iverksatt et samarbeid med bedriftshelsetjeneste omkring kartlegging og 

tiltak av psykososiale og organisatoriske forhold i Sit Kafe i Ålesund. 

 Skårene for Kafe Gjøvik og Kafe Realfag er per definisjon gode men er betydelig 

lavere skårer på MTI sammenlignet med direkte sammenlignbare Sit Kafe Hangaren.  

 Resultatene viser at både Kafe Gjøvik (48) og Kafe Ålesund (63) opplever  lav til 

moderat tilhørighet til Sit og stolthet av å være medarbeider i Sit.  

 

Sit Bolig 

 De som jobber ved Sit Bolig, er gjennomgående tilfreds og motivert (77).  

 MTI-skåren i Marked og Eiendom økte signifikant fra 2015 (73) til 2016 (79). I år 

økte den ytterligere til 85.   

 MTI-skåren i Vedlikehold har en svak oppgang etter en vesentlig nedgang i 2016, 

mens MTI-resultatet i Renhold har sunket kraftig siden forrige måling (79 => 70). 

 Det gjøres oppmerksom på at resultatene for Renhold, Vedlikehold og Marked og 

Eiendom inkluderer avdelingene i Ålesund og/eller Gjøvik. 

 

Sit Fellestjenester 

 De som jobber ved Sit Fellestjenester, er svært tilfreds og motiverte. Skårene er totalt 

84 på medarbeidertilfredshetsindeksen, med 83 på tilfredshet og 85 på motivasjon. En 

signifikant nedgang siden fjoråret men fortsatt et godt resultat. 

 Det er kun avdelingene Kommunikasjon og Marked (KoM) og Økonomiavdelingen 

som har egne resultater i enheten. Begge avdelingene har høy skåre på MTI (KoM 81 

og Øk.avd 85), til tross for signifikant nedgang for begge enheter. 
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G Travel 

 De som jobber ved G Travel Tvete, er gjennomgående tilfreds og motivert (79) og 

MTI-skåren er omtrent de samme som fjoråret (78).  

 Forretning Trondheim har høy MTI-skåre (80) og resultatene for både Motivasjon og 

Tilfredshet er relativt uendrede siden 2015. Skårene er svært gode tatt i betraktning 

pågående krevende driftssituasjon for G Travel.  

 

 

Resutater øvrige områder i undersøkelsen 

Resultater for Sit på indekser i undersøkelsen. Grå søyle viser resultat for 2017. 

Sammenlignet med 2016 er det stabile resultater på de fleste områder. Det har imidlertid jevnt 

over vært en nedgang i skårene på spørsmålene som omhandler ledelse, særlig når det gjelder 

leders handlekraft, lederstil og rettferdig ledelse ovenfor medarbeidere. Trass i nedgangen er 

skårene fortsatt gode. 
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Resultater øvrige områder per arbeidssted: Trondheim, Gjøvik og Ålesund 

Det er stor variasjon mellom byene på resultatene på de ulike områdene i undersøkelsen. 

Ålesund har signifikant svakere resultater på de fleste områder, og resultatene på faktorer som 

Lederstil og Handlekraftig ledelse er på «kritisk» nivå. Vi ser også signifikante forskjeller 

mellom opplevde jobbkrav, hvor Trondheim rapporterer om vesentlige høyere 

arbeidsbelastning i hverdagen enn Gjøvik og Ålesund.  

 

I Ålesund er det en betydelig reduksjon i opplevelsen av tilhørighet til Sit (fra 77=>66) og 

stolthet av å jobbe i Sit (fra 83 =>74). Stoltheten av å jobbe i Sit har også sunket i Gjøvik (fra 

83=> 77) mens opplevd tilhørighet er omtrent like lav som ved forrige måling (65, opp fra 63 

i fjor). Det er viktig å merke seg at nedgangen skyldes spesifikt kafe-avdelingene i de to 

byene. Resultatene for Trondheim på disse spørsmålene er omtrent som fjoråret. 
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Sammenligning med Norge  

Deler av Medarbeiderundersøkelsen bygger på Sentios konsept for medarbeiderundersøkelser 

(Motivator). Denne er knyttet til en landsrepresentativ benchmark som består av i overkant av 

2000 ansatte i offentlig og privat sektor. Figuren under viser resultatene for Sit sammenlignet med 

snittet i Norge for de spørsmåleene som er sammenlignabre. Sit oppnår også i 2017 betydelig 

bedre skårer enn det som er snittet for Norge på alle områder, foruten arbeidsmengde hvor Sit 

skårer betydelig lavere enn snittet for Norge, og spørsmål om opplevd kontroll over eget arbeid, 

hvor Sit ligger på nivå med snittet for Norge. 
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Ansattes evaluering av nærmeste leder 

Lederne blir målt på fem ledelsesaspekter: Det er i hovedsak et godt leder-ansatt forhold i Sit. De 

fleste opplever å kommunisere godt med sin leder, og opplever god oppfølging, rettferdighet og 

handlekraft, og at leder går foran med et godt eksempel når det gjelder holdninger/atferd. 

Resultatene viser imidlertid en fortsatt nedgang fra 2015 hva gjelder lederoppfølging, rettferdig 

ledelse, holdninger og atferd, samt handlekraftig ledelse, hvorav de 3 sistenvnte synker mest.  

 

På enhetsnivå er det en nedgang på alle lederparametre i Sit Velferd. Til tross for dette er skårene 

fortsatt høye. Sit Bolig gikk kraftig ned på alle lederparametre i 2016. Lederresultatene for Sit 

Bolig er stabile men fortsatt relativt svake i år med unntak av handlekraftig ledelse som har en 

ytteligere reduksjon. Sit Kafe og Sit Fellestjenester har også en nedgang på flere viktige 

lederområder. G Travel er den eneste enheten som har en signifikant økt tilfredshet med lederne 

fra 2016. 

 

 
*Alle overskriftene består av to eller flere spørsmål, foruten Holdninger og atferd som er 1 spørsmål om «leder går 

foran med et godt eksempel når det gjelder holdninger og atferd». 
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Kompetanseutvikling 

71 % av ansatte i Sit oppgir at de har 

deltatt på aktiviteter som har vært 

personlig motiverende eller faglig 

utviklende i jobben det siste året, enten i 

form av interne kurs/seminar, eksterne 

kurs/seminar, kompetanseoverføring i 

avdelingen/fra kolleger, arbeidsoppgaver 

eller ansvar. Dette er omtrent samme 

resultat fra i fjor. Det er i Sit Kafe og i G 

Travel vi finner den største andelen som 

ikke har deltatt på faglige- eller personlig 

utviklende aktiviteter i 2017. 

 

Ansatte blir også spurt om de opplever gode muligheter for personlig og faglig utvikling i jobben 

og på overordnet nivå er resultatet (63), en videre nedgang fra 2016 (69) og 2015 (71). Det er 

imidlertid store forskjeller mellom enhetene på spørsmålet. Mens ansatte i Fellestjenester og 

Velferd opplever utviklingsmulighetene i Sit som gode, opplever ansatte ved G Travel, Sit Kafe og 

Sit Bolig betydelig mindre muligheter for faglig og personlig utvikling i jobben.  

 

Andre resultater i undersøkelsen 

 Effektivitetshindre Ansatte blir spurt om de opplever at det finnes effektivitetshindre av 

betydning i Sit. 89 prosent oppgir at slike hindre finnes. De vanligste hindrene er i form av  

o datasystemer/støttesystemer (32 prosent)  

o mangel på informasjon (28 prosent)  

o for mange som skal involveres (25 prosent)  

o vente på avklaringer (20 prosent)  

o for høy arbeidsbelastning (19 prosent).  

Dette er de samme faktorene som i fjor som rangerer som de største hindringene for 

effektivitet, men et betydelig mindre antall oppgir datasystemer som en effektivitetshindring ift 

fjoråret. 

 Mobbing Ansatte blir også spurt om de har lagt merke til om noen har blitt utsatt for mobbing 

eller trakassering på arbeidsplassen i løpet av de siste seks måneder
4
. Undersøkelsen viser at 

totalt 16 prosent av de ansatte i Sit har observert mobbing/trakassering på arbeidsplassen i 

løpet av siste halve år, 1 prosentpoeng mer enn i 2015.
5
 Resultater fra andre undersøkelser fra 

leverandør gir ingen indikasjoner på at dette resultatet på virksomhetsnivå avviker negativt fra 

andre virksomheter. Det er også en økning i andelen som har varslet selv eller kjenner til at 

noen andre har varslet (43%) sammenlignet med 2016 (34%) 

                                                 
4
 I spørreskjemaet er det spesifisert hva som skal regnes som mobbing/trakassering: «Mobbing kan ha mange former. Det kan 

dreie seg om å bli utelukket fra det sosiale nettverket på jobben, stadig bli forbigått eller oversett når oppgaver skal utdeles, bli 
uriktig eller overdrevet beskyldt for dårlig arbeid, eller ertet, fleipet med og latterliggjort. Mange kan oppleve å bli utsatt for ulike 
former av dette. Slike episoder er uheldige, men for å kalle det mobbing må det skje gjentatte ganger og over tid. Man regner det 
heller ikke som mobbing hvis to personer som er omtrent like sterke er i konflikt med hverandre.» 
5
 Det gjøres oppmerksom på at mange kan ha observert samme scenario av mobbing/trakassering og at resultatet derfor ikke sier noe direkte om 

omfanget av mobbing/trakassering. 
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 Helseplager: 17 prosent har det siste året har hatt helseplager som de tror helt eller delvis 

skyldes jobben, 5 prosentpoeng mindre enn i 2016. Sit Kafe (29%) har fortsatt den høyeste 

andelen ansatte som rapporterte om jobrelaterte helseplager. Andelen med helseplager på 

grunn av jobb har gått ned sammenlignet med 2016 ved samtlige enheter. Størst forskjell finner 

vi ved G Travel Tvete, hvor andelen har gått ned fra 26 prosent i 2016 til 11 prosent i 2017.  

 Medarbeidersamtale 70% har hatt medarbeidersamtale siden forrige måling, en betydelig 

større andel sammenlignet med 2016 (59%). De som har hatt medarbeidersamtaler oppgir 

denne som nyttig (76 poeng).  

 Oppfølgingen av Medarbeiderundersøkelsen 2016: Ansatte er totalt sett også i år kun 

middels tilfreds med oppfølgingsarbeidet (64). Det er store variasjoner mellom enhetene hva 

gjelder tilfredshet med oppfølgingen (fra 51 i Sit Bolig til 77 i Sit Velferd), og det er kun i 

Velferd at oppfølgingen kan hevdes å ha vært tilfredstillende.   

 

Hva har vi jobbet med siden sist?  

Medarbeiderundersøkelsen er et av de viktigste styringsverktøy og en motor i arbeidet med å 

videreutviklingen/bevaringen av det psykososiale arbeidsmiljøet i Sit. Det er derfor spesielt viktig 

at resultatene følges opp og at de brukes aktivt i samarbeid med medarbeiderne. I det følgende 

gjengis viktige fokusområder fra 2016 med en beskrivelse av hva det har blitt jobbet med i 

oppfølgingen av forrige undersøkelse samt hva fokus vil være i året som kommer. 

 

I kjølvannet av forrige medarbeiderundersøkelse har det blitt gjennomført ulike aktiviteter og tiltak 

med bakgrunn i de skisserte fokusområdene. Som et ledd i forberedelsene til 

medarbeiderundersøkelsen, ble det gjennomført relativt omfattende opplæring av ledere. Dette 

inkluderte kunnskap i å forstå og formidle resultatene samt kunnskap i å planlegge og gjennomføre 

gode utviklingsprosesser. Eksterne ressurser med god prosesskunnskap har vært benyttet i 

oppfølging av deler av organisasjonen med spesifikke utfordringer. 

 

Kunnskap og bevisstgjøring på konflikter og mobbing var en del av oppfølgingen i deler av 

organisasjonen hvor resultatene viste st grad av observasjoner av mobbing. Det har blitt igangsatt 

et arbeid med å utarbeide retningslinjer for konflikthåndtering, mobbing og trakassering som vil 

ferdigstilles i desember.  

 

Når det gjelder oppfølging av undersøkelsen i Ålesund og Gjøvik har dette arbeidet i stor grad 

foregått i enhetene via enhetsledere  i Trondheim. Det har vært gitt bistand til driftsleder og 

områdeleder i Kafe (med ansvar for Sit Kafe Gjøvik og Sit Kafe Ålesund) på kunnskap om 

oppfølging av undersøkelsen. Undersøkelsen og oppfølgingen av denne var også et av temaene for 

to samlinger med alle ansatte i hhv Ålesund og Gjøvik. 

 

Et av temaene på årets HMS-konferanse for ledere og verneombud i HMS-forum og AMU handlet 

om helsefremming og sammenhengen mellom jobb og kropp (krav/kontroll/ressurs) og 

mestringsstrategier for stress på individnivå.  
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Hovedtrekk og fokus fremover 

 

Viktig fokus fremover: 

 Tettere oppfølging av undersøkelsen gjennom året. Medarbeiderundersøkelsen og oppfølging 

av denne har vært tema i samtlige HMS-forum og AMU. Det er imidlertid en variasjon i hvor 

konkret handlingsplaner og tiltakene som kommer ut av oppfølgingsarbeidet er. Dette vil være 

fokus i fortsettelsen som et tiltak for å sette AMU i bedre stand til tett og god oppfølging. 

 Sterkere oppfølging i Kafe Ålesund og Gjøvik: MTI-resultatene samt resultater på tilhørighet 

og stolthet generelt indikerer at vi fortsatt har en vei å gå når det gjelder både 

arbeidsmiljøarbeid og det er viktig at det legges betydelige ressurser i aktiviteter som bygger 

opp under tilhørighet og stolthet. 

 Gode resultater på lederområdene, men vi ser en generell nedgang. Det er ganske store 

variasjoner i resultatene mellom enhetene og da spesielt mellom avdelinger. Viktig at det settes 

av tid og ressurser til lederutvikling, lederoppfølging samt relevant lederstøtte. Det vil være 

viktig å få innsikt og forståelse av hva svake resultater og nedgang i resultater skyldes, for å 

sikre gode og fornuftige utviklingsplaner i tråd med enhetens behov og i samsvar med 

lederplattformen.  

 Resultatene fra undersøkelsen indikerer fortsatt høye opplevde jobbkrav i Sit. Det er også en 

nedgang i opplevd kontroll og innflytelse på arbeidshverdagen. Det er et lederansvar å 

organisatorisk legge til rette for en arbeidshverdag som gir en stabil og overkommelig 

arbeidsbelastning over tid. Med tanke på årets resultater og kunnskapen om sammenheng 

mellom misforhold mellom jobbkrav og kontroll over tid og helseproblemer, vil dette være et 

viktig område å jobbe med også på organisatorisk nivå i de delene av organisasjonen hvor dette 

er fremtredende. Det er viktig å hente inn bistand for å jobbe godt med denne tematikken der 

det er nødvendig. 

 Det er store skjevheter mellom enheter når det gjelder tilfredshet med muligheter for faglig og 

personlig utvikling i Sit. Utviklingsmuligheter er iht til etablert kunnskap en av de viktigste 

driverne for engasjement og motivasjon. Det er i tillegg et behov for fremtidsrettet kompetanse 

for å klare å løse de utfordringene som Sit står overfor. Dette er et fokusområde for Sit 

fremover. 

 Resultatene indikerer fortsatt observasjon av mobbing i organisasjonen. Det blir viktig at 

ledere gir sine medarbeidere kunnskap om metodikk for å varsle og håndtere slike saker som 

en del av oppfølgingen. Det jobbes med å øke kompetanse om håndtering konflikter, mobbing 

og trakassering blant ledere og verneombud. Det er igangsatt et arbeid på å utarbeide 

retningslinjer for konflikthåndtering, trakassering og annen utilbørlig atferd som vil 

ferdigstilles i desember. 

 

Oppfølging av undersøkelsen 

Fokus ligger fortsatt på å utvikle ledernes kompetanse som gjør de i stand til å på en selvstendig og 

enhetlig måte bidra til høy kvalitet i bruk av medarbeiderundersøkelsen som utviklingsverktøy. 

Det ble gjennomført en workshop 15. november hvor man la til rette for at enhets-og 

avdelingsledere fikk anledning til sammen å jobbe praktisk og konkret med planleggingen og 

forberedelsene til oppfølging i egen enhet ved hjelp av etablerte verktøy for prosesshåndtering. I 
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tillegg til å sparre og utveklse erfaringer og innsikt fra medledere fra andre deler av 

organisasjonen.   

 

Videre prosess 

Resultatene ble bekjentgjort fredag 10. november og ledere fikk tilgang til sine enhets- og 

avdelingsresultater mandag 13. november. Resultatene har blitt presentert øverste ledergruppe i Sit 

og blir sak i årets siste AMU. Resultatene vil følges opp med tilbakemeldingsmøter på  

avdelingsnivå. HR-avdelingen og andre ressurser for organisasjonen er synliggjort for lederene 

som ønsker hjelp i form av tolking av resultater og/eller prosessveilederbistand i 

oppfølgingsarbeidet. Arbeidet knyttes opp mot det øvrige HMS-arbeidet og handlingsplaner 

rapporteres kvartalsvis i HMS-forum og i AMU. Målet er å nyttiggjøre seg kunnskap om 

handlingstiltak som kan overføres til ulike deler av organisasjonen der hvor det er aktuelt. 

 

Forslag til fremtidig kartlegging og oppfølging av det psykososiale og organisatoriske 

arbeidsmiljøet i Sit  

Sit har hatt tradisjon for å kartlegge det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet via en 

kvantitativ medarbeiderundersøkelse som distribueres årlig. Målinger gir viktig innsikt, men 

målingen i seg selv har ikke verdi dersom virksomheten ikke fortolker resultatene og arbeider 

aktivt med oppfølging og forbedring. Resultatene fra de to foregående undersøkelsene viser en 

moderat tilfredshet med oppfølgingen. I tillegg er tilbakemeldingene fra HMS-forum i 

driftsoperative enheter at frekvensen på undersøkelsen gjør oppfølgingsarbeidet utfordrende.  

Å gjennomføre og følge opp medarbeiderundersøkelser krever mye oppmerksomhet, tid og 

ressurser. Mange virksomheter gjennomfører medarbeiderundersøkelser cirka annethvert år. Dette 

muliggjør å arbeide godt med oppfølging, utvikling og forberedelser til neste undersøkelse. 

Forslag til systematisk arbeid med psykososialt og organisatorisk arb.miljø i Sit fra 2018 

Som figuren under viser legges det opp til at man gjennomfører medarbeiderundersøkelsen og 

avdelingsvise arbeidsmiljøsamtaler vekselvis hvert annet år.  

Figur 1: Systematisk HMS-arbeid med psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i Sit fra 2018 
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Pulsmåling 

Samtidig foreslås at det gjennomføres en pulsmåling - de samme årene man gjennomfører 

arbeidsmiljøsamtaler - som består av spørsmålene om tilfredshet og engasjement (MTI). Dette vil 

sikre en kontinuerlig overvåkning og oppfølging av sentrale måltall for arbeidsmiljøet i Sit. 

Eventuelt kan andre viktige nøkkelområder for Sit være aktuelle i pulsmålingen, for eksempel 

spørsmål om stolthet og tilhørighet, lederdimensjoner og/eller andre forhold som blir viktig å følge 

med ved f.eks omorganiseringer eller skiftende eksterne rammer.  

Arbeidsmiljøsamtaler 

Arbeidsmiljøsamtaler er en kvalitativ metode, og er et alternativ til medarbeiderundersøkelse, for å 

kartlegge psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og for å få innsikt i  

arbeidsmiljøutfordringene innenfor sitt ansvarsområde. Det vil være en rød tråd mellom disse 

aktivitetene som sikrer at medarbeiderundersøkelsen blir fulgt opp.  

Figur 2: Eksempel på vurderingsskjema som utgangspunkt for arbeidsmiljøsamtale 

 

En fordel med arbeidsmiljøsamtaler er at det er en aktivitet som kan la seg kombinere med 

vernerunder og gir større fleksibilitet i HMS-arbeidet da en i større grad kan tilpasse 

gjennomføringen. Det krever også mindre kompetanse, tid til forberedelser og avsporinger knyttet 

til formidling og fortolkning av tall og statistikk som har vært tilbakemeldinger i tidligere 

evalueringer av undersøkelsen. 

Kilder:  

 difi.no 

 HR Norge 

 Hoff, Thomas & Lone, Jon Anders (2014). Medarbeiderundersøkelser. En praktisk håndbok.  
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Årshjul for Medarbeiderundersøkelsen i Sit og fremdriftsplan for oppfølging av resultater 

 

 
  

 

Mål for 2018 

Årets MTI-resultat karakteriseres som godt resultat trass en nedgang. Med de tiltak som er skissert 

foreslås et totalmål for 2018 satt til 82, med en forventning om ytterligere økning påfølgende år 

Enhetene fastsetter videre egne mål. 

 

Saksbehandler: Heidi Torstad  
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Tilrådning:  

 

Styret har fått presentert resultatet fra Medarbeiderundersøkelsen for 2017 og konstaterer en total 

MTI-score på 81, som er et godt resultat trass en svak nedgang.  

 

Styret uttrykker bekymring for utviklingen i kafeene i Ålesund og Gjøvik og ber om at det legges 

betydelige ressurser for å justere den negative utviklingen. Styret ønsker å følge utviklingen tett og 

vil be om en status på tiltak etter første halvår.  

 

Styret ber også om at det legges vekt på oppfølging, utvikling og støtte til ledere. Handlekraftig 

ledelse er helt sentralt for å utvikle organisasjonen i ønsket retning i et konkurranseutsatt marked.  

 

Styret ber om at det fortsatt jobbes målrettet med mobbing i oppfølgingsarbeidet, og at 

retningslinjene som utarbeides gjøres kjent i hele organisasjonen og blir brukt på en god måte. 

 

Styret ønsker tiltak både for å opprettholde et godt resultatet og for å heve resultater for avdelinger 

som ligger lavt eller har konstatert spesielle utfordringer. Det utarbeides handlingsplaner med 

fokus på bevaring og forbedringsområder for 2018. AMU har en spesielt ansvar for stimulere til 

tett og god oppfølging. 

 

Totalmålet for 2018 settes til 82, med en forventing om ytterligere økning påfølgende år. Enhetene 

fastsetter videre egne mål.  

 

Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres heretter hvert annet år med pulsmåling på sentrale tall i 

mellomårene. 

 

 

Trondheim, 14. november 2017 

 

 

Knut Solberg 
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Vedlegg: 

 

OM MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN I SIT 

  
 

 

Tema i undersøkelsen 

En faktor er en gruppe spørsmål som samvarierer systematisk og i større grad med hverandre, enn 

med andre spørsmål i undersøkelsen. En slik samvariasjon indikerer at spørsmålene i fellesskap er 

knyttet til et felles underliggende trekk ved arbeidssituasjonen. Nedenfor er en oversikt over de 

ulike temaene (faktorene) i Medarbeiderundersøkelsen. 
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