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Medarbeiderundersøkelsen 2020 
 
 
Bakgrunn 
Medarbeiderundersøkelsen i Sit har blitt gjennomført siden 19981 og er et av Sits viktigste 
styringsverktøy både i HMS-arbeidet og som et ledd i organisasjons- og lederutviklingen. Siden 
2018 har man gjennomført en fullskalaversjon av undersøkelsen annethvert år med en 
pulsundersøkelse i mellomårene. Pulsmålingen fokuserer kun på hovedmålene motivasjon og 
tilfredshet (MTI). 
 
I modellen som undersøkelsen bygger på, er spørsmål om tilfredshet og engasjement et uttrykk for 
en effekt som er spesielt interessant å kartlegge. Disse spørsmålene utgjør 
Medarbeidertilfredshetsindeksen (MTI) og består av 5 spørsmål om ansattes tilfredshet og 
motivasjon i jobben. Disse spørsmålene er å anse som avhengige variabler, altså et resultat av andre 
faktorer ved ansattes arbeidssituasjon, som også kartlegges i undersøkelsen. Se vedlegg 1 for mer 
detaljert informasjon om undersøkelsen. 
 
2020 skulle egentlig være et mellomår med pulsundersøkelse. Med bakgrunn i pandemisituasjonen 
og de endringer i rammene for arbeidsmiljøet den har medført, besluttet imidlertid AMU å inkludere 
spørsmål fra fullversjonen som inneholder viktige spørsmål omkring arbeidssituasjonen (se 
vedlegg). Det var ønskelig å «sette arbeidsmiljøet på agendaen» i organisasjonen etter lengre tids 
«beredskap» og få kunnskap om ansattes opplevelse av det psykososiale og organisatoriske 
arbeidsmiljøet i denne tiden.  
 
Årets undersøkelse ble distribuert til alle faste og midlertidige ansatte med lengre engasjement i 
perioden 14. oktober – 30. oktober. 84% av de ansatte har besvart undersøkelsen noe som gir et 
veldig godt utgangspunkt for å kunne beskrive arbeidsmiljøet i Sit på et overordnet nivå. 
Svarinngangen varierer litt på enhetsnivå (77%-94%) men er mer enn tilstrekkelig for å uttale seg 
også på enhetsnivå.  
 
Resultater 
Dette dokumentet redegjør for hovedinntrykket av resultatene for Sit totalt, samt for hovedmålet 
(MTI) på enhetsnivå.  
 
Resultater på hovedmålet MTI (Medarbeidertilfredshetsindeks) 

 
1 I 2015 ble undersøkelsen gjenstand for en revisjon. Tidsseriefigurer viser derfor resultater fra og med 2015. 
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Totalresultatet MTI for hele organisasjonen samlet er på 82 poeng2. Motivasjon og tilfredshet har 
sunket noe siden forrige måling men ansatte i Sit opplever fortsatt høy grad av motivasjon (83) og 
tilfredshet med arbeidsoppgavene og arbeidsplassen (81).  
 
Figur 1: Gjennomsnittsskåre for Sit på Motivasjon og Tilfredshet, samt MTI totalt. Grå 
søyler viser resultat for 2020, grønn og blå søyle viser resultater for hhv 2017 og 2019. 

 

  

 
MTI-resultater for enhetene 
MTI-skårene har sunket for alle enheter siden i fjor, foruten Sit Fellestjenester hvor MTI er på 
samme nivå som i fjor. Nedgangen er størst i Sit Velferd (-5p), som har sine svakeste MTI-
resultater noensinne. Sit Campustjenester3 har, som i fjor - og til tross for nedgang - den høyeste 
MTI-skåren blant enhetene i Sit.  
 
Figur 2: Utvikling i MTI for enhetene 

 
2 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. 
3 Det ble gjennomført endringer i organisasjonsstrukturen i 2019 og Sit Kafe ble omdøpt til Sit Campustjenester. Sit 
Idrett som tidligere var organisatorisk plassert i enheten Sit Velferd ble en del av Sit Campustjenester. 

MTI = 82 
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MTI-resultater for byene 
Det er en nedgang i MTI-resultatet i alle de 3 byene. Den største nedgangen finner sted i Ålesund (-
6p). Det gjøres oppmerksom på at mindre respondentutvalg, slik som Ålesund og Gjøvik, gjør 
resultatene mer sårbare for større svingninger. 
 
Figur 3: Utvikling i MTI for byene  
 

 
Det er gjennomgående gode resultater på alle spørsmålene om tilfredshet og motivasjon i alle 
enhetene. Sammenlignet med i fjor har motivasjonen og tilfredsheten med både arbeidsoppgaver og 
arbeidsplass sunket betydelig i Sit Velferd.  Fellestjenester er, i kontrast til resten av organisasjonen, 
mer motivert av jobben og med arbeidsoppgavene i denne perioden sammenlignet med samme tid 
som i fjor (81 -> 86). Ansatte i Sit Bolig er vesentlig mindre tilfreds med å jobbe på denne 
arbeidsplassen sammenlignet med ansatte i andre enheter. 
 
Figur 4: Motivasjon og tilfredshet - skårer på tvers av enheter4  

 
4 Signifikanstesting er benyttet for å synliggjøre reelle forskjeller mellom resultatene (differanse på ≤ / ≥ 5 poeng). En 
differanse på fem poeng mer eller mindre sammenlignet med fjorårets resultat er markert med ↑ for høyere skåre enn i 
2019 og ↓for lavere skåre enn i 2019. En differanse på fem poeng mer eller mindre sammenlignet med motsatsen* 
markeres med hhv ▲ og ▼. «Motsatsen» = øvrige ansatte som ikke faller inn i den aktuelle enheten. Eksempelvis er 
motsatsen til de som arbeider i Sit Bolig de som arbeider i øvrige enheter. 
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 Bolig 
 

Velferd 
 Campus- 

tjenester 
 Felles- 

tjenester 
 

 2020  2020  2020  2020  

Motivasjon 80 
 

82 
 

83 
 

86 
 

Jeg er sterkt 
engasjert i jobben 
min 

85 
 

85 ↓ 88 
 

89 
 

Jeg føler meg 
motivert av jobben 
min 

78 
 

82 
 

82 ↓ 85 ↑ 

Jeg opplever 
jobben min som 
positivt 
utfordrende  

77 

 

80 

 

78 

 

82 

 

Tilfredshet 77 
 

80 ↓ 84 
 

80 
 

Jeg er tilfreds med 
mine 
arbeidsoppgaver 

78 
 

79 
 

80 
 

77 
 

Jeg er tilfreds med 
å jobbe på denne 
arbeidsplassen 

77▼ 
 

81 ↓ 87▲ 
 

83 
 

MTI 79 
 

81 ↓  83 
 

83 
 

 
Resultater på øvrige områder i undersøkelsen5 - Totalt 
Sammenlignet med 2019 har det vært en signifikant nedgang på områdene Tilhørighet (-5 poeng) 
poeng) og Fremtidstro (-13 poeng). I tillegg er det en nedgang (3-5 poeng) på områdene Rettferdig 
ledelse, Oppfølging fra nærmeste leder, Rolleklarhet, Positive utfordringer i jobben, Sosialt 
klima og Samhandling.  
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Figur 5: Spindeldiagram med resultatene for Sit på indekser i undersøkelsen.  
 

 
 
 
Highlights på resultater på øvrige områder i undersøkelsen6 - Enheter 
 
Sit Fellestjenester 

• skårer signifikant lavere enn resten av Sit på Rolleklarhet (68), Balanse mellom jobb/fritid 
(68), Tilrettelegging (61), Samhandling (70) og Krav (35). Resultatet for Krav er 19 poeng 
under snittet for Sit. Fremtidstro har sunket betydelig også i Fellestjenester (72), men er 
høyere enn i resten av organisasjonen.  
 

Sit Bolig  
• Sosialt klima vurderes mye lavere i Sit Bolig (78) og Sit Fellestjenester (79) sammenlignet 

med Sit Velferd og Sit Campustjenester. Sit Bolig skårer betydelig bedre enn resten av 
organisasjonen når det gjelder jobb-fritid-balanse (85). Sit Bolig er den eneste enheten hvor 
Fremtidstro ikke har gått betydelig ned siden i fjor, men skåren er svak (63). 
 

Sit Velferd  

 
 



Styret i Sit  
Styresak D 38 / 2020                      25. november 2020 
  

Medarbeiderundersøkelsen 2020  Side 6 

• Vurderingen av Samhandling har også gått betydelig ned (76) og det har også Sosialt klima 
selv om skåren fortsatt er høy (83). Fremtidstro (70) og Tilhørighet (75) har sunket vesentlig 
siden i fjor, men Velferd skårer høyere på Fremtidstro enn organisasjonen for øvrig. 

 
Sit Campustjenester  

• Sit Campustjenester skårer vesentlig høyere på Rolleklarhet (84), Fravær av Krav (63), Jobb-
fritid-balanse (84), Tilrettelegging (77), Samhandling (82) og Sosialt klima (88). 
Campustjenester skårer ikke uventet betydelig lavere på Fremtidstro (59) sammenlignet med 
resten av organisasjonen. 

 
 
Ansattes evaluering av nærmeste leder 
Lederne blir vanligvis målt på fem ledelsesområder: Medarbeideroppfølging, Kommunikasjon, 
Rettferdig ledelse, Lederstil og Handlekraft. I denne undersøkelsen valgte man å beholde faktorene 
Oppfølging fra nærmeste leder, Rettferdig ledelse og (2 spm fra) Kommunikasjon med nærmeste 
leder – som man anså som spesielt viktig å kartlegge i denne perioden. 
 
I Campustjenester skårer lederne svært godt på medarbeideroppfølging, rettferdig ledelse og 
kommunikasjon med nærmeste leder og betydelig høyere sammenlignet med organisasjonen for 
øvrig. Sit Bolig skårer signifikant lavere på Oppfølging fra nærmeste leder og Rettferdig ledelse 
både sammenlignet med i fjor og med resten av Sit. Kommunikasjon med nærmeste leder er generelt 
god, men vurderes fortsatt betydelig lavere enn i resten av organisasjonen.  
 
I Sit Velferd er tilfredsheten med oppfølging fra nærmeste leder gått kraftig ned (-6 poeng). I Sit 
Fellestjenester er tilfredsheten med oppfølging og rettferdig behandling av nærmeste leder på samme 
nivå som i fjor.  
 
 
Figur 6: Ledelsesskårer på tvers av enheter 
 

 Bolig Velferd Campustj. Felles- 
tjenester Total 

Oppfølging fra 
nærmeste leder 63▼ ↓ 71 ↓ ▲82  73  73 

Rettferdig ledelse 71▼ ↓ 81  ▲85  77  80 

Kommunikasjon med 
nærmeste leder* 77▼  85  ▲91  83  85 

 
 
Koronarelaterte tema som er inkludert i årets undersøkelse 
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Øverste ledelses informasjonshåndtering i denne tiden 
 
Ansatte ble spurt om hvor fornøyd de var med den løpende informasjonen fra øverste ledelse med 
tanke på tydelighet og i hvilken grad den kommer tidsnok. Resultatene viser at ansatte er middels 
fornøyde (66). Sit Fellestjenester er mest fornøyd (75), mens Sit Velferd er minst fornøyd (59). 

 
 
Smittevern 
 
Ansatte ble også spurt i hvilken grad de er kjent med og har fått opplæring i smittevern på sin 
arbeidsplass og i hvilken grad de opplever at de blir fulgt opp og tatt på alvor. Ansatte er generelt 
godt kjent med og har fått tilstrekkelig opplæring i smitteverntiltak. Når det gjelder opplevelsen av 
hvor mye de blir tatt på alvor skårer Sit Fellestjenester lavest (75). Tilbakemeldingene går på at det 
mangler tydelige retningslinjer rundt hjemmekontor og bruk av møterom (antall ift areal og 
renhold). 
 

 
 
Sosial kontakt 
 
Ansatte opplever å ha relativt gode muligheter for sosial kontakt med kolleger i arbeidstiden. 
Campustjenester har den høyeste skåren (84) mens Bolig (67) skårer mye lavere enn Sit for øvrig. 
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Hva har blitt jobbet med siden sist?  
Medarbeiderundersøkelsen er et av de viktigste styringsverktøy og en motor i arbeidet med 
videreutviklingen/bevaringen av det organisatoriske og 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 2017 med en beskrivelse av hva det har blitt jobbet 
med i oppfølgingen av forrige undersøkelse samt hva fokus vil være i året som kommer. 
 
Pga pandemien har fokus sentralt vært på beredskap, tilpasse seg nye kundebehov samt jobbe 
strategisk. Enhetsvis har det vært store variasjoner i hvordan pandemien har truffet og hvordan det 
har vært mulig å ivareta faktorene det måles på i undersøkelsen.  
 

• Det ble gjennomført enhetsvise seminar i uke 47 og 48 med Mind, Sits samarbeidspartner på 
lederutvikling, for å koble arbeidet opp mot den pågående ledelsesutviklingen. Målet var å 
øke kompetansen på gjennomføring av styrkebaserte prosesser rundt arbeidsmiljøarbeid 
inkludert egen utvikling som leder. Oppgaver og erfaringsdeling fra arbeidet var tema i 
læringsgrupper for lederne i oppfølgingen.  

 
• Som følge av pandemien og de tiltak og nye retningslinjer for smittevern, hjemmekontor nye 

arbeidsmetoder og nedstenging ble det gjennomført en undersøkelse for å få bedre innblikk 
i hvordan momenter knyttet til arbeidsmiljø ble ivaretatt. En rapport med tilhørende 
anbefalinger på bakgrunn av resultatene ble gjennomgått med HMS-forum og AMU og 
ledelse og verneombud ble oppfordret til å snakke med sine medarbeidere om tematikken.  
 

Hovedtrekk og fokus fremover 
I en tid preget av endring og usikkerhet og hvor ansatte må strekke seg lengre enn vanlig vil det 
være ytterst viktig med gode arbeidsmiljøforhold. Det handler om hvordan Sit skal produsere over 
tid på en bærekraftig måte – dvs, med friske og motiverte ansatte. Det viktigste fokusområdet er 
derfor dialog med medarbeidere og verneombud om hvordan de opplever arbeidshverdagen og 
arbeidsmiljøet i dag, og deretter sikre at vi gjør riktige og kloke tiltak for å bevare forsvarlige og 
gode arbeidsmiljø.  

• Resultatene gir imidlertid en pekepinn på hvilke faktorer man må generelt undersøke 
nærmere, som  Rettferdig ledelse, Oppfølging fra nærmeste leder, Rolleklarhet, Sosialt 
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klima, Samhandling og Tilhørighet. Enhetsspesifikke funn slik som arbeidskrav i 
Fellestjenster vil også være viktig å undersøke.  

• Det vil være et fokusområde å sikre god og hyppig kommunikasjon rundt endringer i 
regelverket. Videre å sørge for god «oversettelse» av retningslinjene til praktiske og tydelige 
retningslinjer og tiltak for Sit. Det vil være et poeng å involvere verneombud/tillitsvalgte i 
dette arbeidet. 

• Medarbeidernes opplevelse av dagens arbeidssituasjon er svært ulik, og denne 
forskjelligheten bør lederne være spesielt oppmerksomme på. Økt fokus på relasjonsledelse, 
aktiv lytting og inkluderende lederskap vil være viktige budskap i tiden fremover.  

• Utforske kreative og positive arbeidsmiljøtiltak på digitale plattformer som bidrar til styrke 
fellesskaps- og tilhørighetsfølelse, både sentralt og lokalt.  

 
Videre oppfølging av undersøkelsen 
Resultatene på overordnet nivå blir bekjentgjort 19. november. Resultatrapporter utarbeides for alle 
avdelinger som har 5 eller flere respondenter og ledere får tilgang til sine enhets- og 
avdelingsresultater 23. november.  Resultatene har blitt presentert i øverste ledergruppe i Sit og blir 
sak i årets siste AMU den 26. november. Resultatene vil følges opp med tilbakemeldingsmøter på 
avdelingsnivå.  Det vil bli gjennomført forberedende møter med nye ledere og for ledere med svake 
resultater i sine avdelinger. HR-avdelingen og andre ressurser for organisasjonen tilgjengeliggjøres 
generelt for lederne 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.  
 
Det vil bli utviklet en enkel e-læring for ledere knyttet til rapport- og prosessforståelse og hvordan 
holde tilbakemeldingsmøter på Teams. Det vil også bli arrangert et webinar for ledere og 
verneombud med psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø som tema. 
 
Mål for 2021 
Årets MTI-resultat karakteriseres som et meget godt resultat med tanke på omstendighetene og 
rammebetingelsene vi jobber under. Med de tiltak som er skissert foreslås et totalmål for 2021 satt 
til 83. Enhetene fastsetter videre egne mål. 
 
 
Saksbehandler: Heidi Torstad  
 
 
Tilrådning: 
Styret har fått presentert resultatet fra Medarbeiderundersøkelsen for 2021 og konstaterer en 
overordnet MTI-skåre på 82, som er et godt resultat med tanke på de utfordringer virksomheten 
står i.  
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Styret ber om at det settes fokus på organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer som 
bidrar til bærekraftige arbeidsmiljøforhold og som styrker kultur, fellesskap og tilhørighet. 
 
Styret er opptatt av at det jobbes målrettet med oppfølging og tiltak lokalt ute i avdelingene, og at 
administrasjonen legger til rette for gode rammer for oppfølging og fokus på koordinering og 
erfaringsoverføring. 
 
Det utarbeides handlingsplaner med bevarings- og forbedringsområder for 2020. AMU bidrar 
aktivt i prosessen. 
 
Totalmålet for 2021 settes til 83. Enhetene fastsetter videre egne mål.  
 
 
Trondheim, 18. november 2020 
 
 
Audhild Kvam 
 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Om medarbeiderundersøkelsen i Sit 
Vedlegg 2: Enheter og avdelinger i undersøkelsen 
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Vedlegg 1: Om medarbeiderundersøkelsen i Sit 
 
Medarbeiderundersøkelsen i Sit er fundert på instrumentet/konseptet QPS-Nordic.  
 
De ulike forholdene ved et arbeidsmiljø har gjensidig påvirkning på hverandre. Noen faktorer er 
viktigere enn andre for ansattes motivasjon og trivsel. Disse kartlegges i undersøkelsen.  Figuren 
under illustrerer den teoretiske modellen som ligger til grunn for undersøkelsen.  
 
Tema i undersøkelsen 
En faktor (også kalt indeks) 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.  
 
Modellen viser også oversikten over de ulike temaene (faktorene) i Medarbeiderundersøkelsen. 
Hver faktor/indikator består av flere spørsmål.  
 
 

 
 
Tilleggstema i årets undersøkelse  

• Øverste ledelses informasjonshåndtering 
• Smittevern 
• Sosial kontakt 

 
Tema som ikke er med i årets undersøkelse  

• Kompetanseutvikling 
• Effektivitetshindre  
• Mobbing  
• Medarbeidersamtale 
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• Oppfølgingen av Medarbeiderundersøkelsen 
• Verdier, mål og strategier 
• Innovasjonskultur 

 
 
 
Hvordan tolke resultatene? 
 
Gjennomsnittskårene konstrueres med utgangspunkt i svarskalaen i spørreskjemaet. Den 
tradisjonelle svarskalaen fra 1-5 kodes om (transformeres) til en skala fra 0 til 100.  
 
Resultatene på indekser og spørsmål presenteres som en gjennomsnittlig skåre på en skala fra 0 – 
100. Skalaen tolkes slik at jo nærmere 100 en kommer, jo bedre resultat. Generell pekepinn på hva 
som er gode skårer når resultater presenteres som snitt på en skala fra 0-100: 

– Fremragende resultat (Over 80) 
– Meget godt resultat (70-79) 
– Middels godt resultat (60-69) 
– Noe dårlig resultat (50-59) 
– Meget dårlig resultat (40-49) 
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Vedlegg 2: Enheter og avdelinger i undersøkelsen 
 
Sit Velferd 

• Sit Barn – Dragvoll, Moholt og Soppen 
• Sit Psykososial helsetjeneste 
• Sit Råd 

 
Sit Bolig 

• Sit Boligutleie 
• Bomiljø og renhold 
• Drift og vedlikehold 
• Prosjekt og utvikling  
• Adm 

 
Sit Campustjenester 

• Kafe Hangaren 
• Kafe Element 
• Kafe Gjøvik 
• CafeSito (samlerapport) 
• Rápido (samlerapport) 
• Idrett 
• Kjelhuset 
• Catering 
• Elektro 
• Dragvoll 
• Kjøkkenbordet 
• Ålesund 
• Kjøkkenhagen 
• Tungasletta 
• Tyholt MTFS 
• Øya 
• Elgeseter 
• Kalvskinnet 
• Kafeadm 

 
Sit Fellestjenester 

• Økonomiavdelingen 
• Strategi og kommunikasjon 
• HR 
• IT 
• Adm 

 


