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Innledning

Bakgrunn
Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling fikk i oppdrag fra rådmannen å
utarbeide spørreskjema til medarbeiderundersøkelse, samt fastlegge rutiner for å
sikre respondentenes anonymitet ved publisering av resultater. Spørreskjemaet
skulle være slik utformet at det kunne brukes av alle ansatte ved alle tjenesteom-
råder og fagenheter. I månedsskiftet januar/februar 2004 ble det gjennomført en
pilotundersøkelse i de kommunale barnehagene og Areal og miljø.

Ut fra de erfaringene vi gjorde oss fra pilotprosjektet, ble det gjort noen endringer i
spørreskjemaet. De viktigste tilvekstene var en egen del om sykefravær, og en
utvidelse av del 4 om samarbeidsforholdene på arbeidsplassen, med noen spørsmål
om mobbing på arbeidsplassen. 

I tillegg delte vi inn organisasjonen i ulike enheter, slik at spørreskjemaets første
side var bedre tilpasset de ulike tjenesteområdene i kommunen. Det ble utarbeidet
ni forskjellige førstesider. De tjenesteområdene som var store nok til å kunne ana-
lyseres på avdelings-/ansvarsområdenivå fikk hver sin førsteside, slik at det var
mulig å spesifisere nærmer hvor man arbeidet innenfor det aktuelle tjenesteområ-
det. De tjenesteområdene som det var mulig å gjøre dette for, er Bofellesskap,
Grunnskole, Hjemmetjenesten, Lillehammer sykehjem og Byggservice. Barnehage-
ne og fagenhetene ble samlet på hver sin, mens de øvrige tjenesteområdene som
ikke er store nok til å analyseres på avdelings-/ansvarsområdenivå ble samlet på
èn. I tillegg fikk alle ledere for tjenesteområder og fagenheter et eget skjema, der
tilpasninger ble gjort på enkelte spørsmål der det var hensiktsmessig. Blant annet
skulle de ikke angi hvilket område de var leder for, og de hadde noen flere spørs-
mål knyttet til overordnet ledelse.

Gjennomføringen
Undersøkelsen ble sendt ut i slutten av uke 42 i 2004, med svarfrist 1. november.
Alle som mottok lønn fra Lillehammer kommune i oktober er omfattet av undersø-
kelsen, uavhengig av stillingsprosent og tilsettingsforhold. Det var ikke ønskelig å
skille ut grupper av ansatte ut fra om de hadde fast stilling eller ikke, ei heller i

forhold til hvor mye de jobbet i den aktuelle perioden1. I ytterste konsekvens kun-
ne dette medføre at personer som hadde jobbet kun få timer i perioden fikk til-
sendt skjema. Men dette var altså ønskelig med bakgrunn i at alle har rett til å
mene noe om hvordan det er å jobbe på et arbeidssted i Lillehammer kommune,
og alles meninger er like viktige. Undersøkelsen ble også sendt til personer som var
sykmeldte denne perioden.

Det at man ikke gjorde et uvalg av ansatte, er også hensiktsmessig i forhold til at
resultatene blir mer pålitelige. Det er visse problemstillinger ved å foreta et utvalg,
blant annet; må man sikre representativitet – noe et tilfeldig utvalg ikke nødven-
digvis gjør. 

Men noen valg måtte likevel gjøres i forbindelse med utsendingen av undersøkel-
sen.  Samme person kan arbeide flere steder i kommunen, og det ble gått opp
noen grenseganger i forhold til hvilket område disse skulle få tilsendt skjema for.
Utsendelsen ble derfor gjort etter følgende prinsipper:

• Har man fast ansettelse et sted, uavhengig av stillingsstørrelsen, skulle
man svare med utgangspunkt i dette arbeidsstedet.

• Dersom man hadde fast ansettelse flere steder, skulle man svare for det
arbeidsstedet man hadde størst stillingsprosent.

• Hadde man to like store faste stillinger, fikk man tilsendt to skjema. 
• Dersom man arbeidet flere steder, men ikke var fast ansatt, skulle man gi

en vurdering av det arbeidsstedet man hadde jobbet mest. 

Ettersom det ble utarbeidet egne skjema for de største tjenesteområdene, og bar-
nehagene og fagenhetene var gruppert på hvert sitt skjema, ble det imidlertid ikke
sendt flere skjema til en og samme person, om man hadde arbeidet på flere steder
som ble dekket av det samme skjema. I slike tilfeller måtte den enkelte ta stilling
til hvilket arbeidssted man ville svare for. 

Om man likevel ønsket å svare for flere steder, kunne man få tilsendt flere skjema.
Spørreskjemaet er ikke utformet slik at man kan svare for flere arbeidssteder på ett
og samme skjema. Alt i alt var det om lag 10 til 15 personer som ønsket å få til-
sendt flere skjema. Det var imidlertid ikke mulighet til å svare på flere skjema
dersom man hadde byttet jobb internt i kommunen og ønsket å svare for både sitt
nåværende og forhenværende arbeidssted. Da var det nåværende arbeidsstedet
man skulle svare for, selv om man gjerne hadde bedre kjennskap om sitt gamle.

                                                     
1 16. august til 15. september er grunnlagsperioden for utlønning i oktober.
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Det er flere grunner til dette, men viktigst er at den som er nytilsatt i stillingen
skulle svare for denne, slik at man ikke får overrepresentasjon på enkelte områder. 

Det har imidlertid vist seg, at lønningslistene ikke alene er tilstrekkelige for å grup-
pere riktige personer til riktig tjenesteområde. Ved utarbeidelse av utsendingslister,
ble det gjort en kvalitetssikring i forhold til lønningslistene, men man må se på om
man skal involvere det enkelte tjenesteområde i denne kvalitetssikringen når man
senere skal gjenta undersøkelsen. Blant annet er det slik at lønnsmidler hentes fra
andre ansvarsområder enn der personen er arbeidstaker. 

Grunnen til at en slik kvalitetssikring er viktig, er at man ønsker å ha mest mulig
presise svarprosenter for det enkelte område. Svarprosenten sier noe om hvor
representative resultatene er.

Svarprosenten på medarbeiderundersøkelsen ble 64, hvilket vi sier oss fornøyde
med. Spesielt gjelder det når vi tar i betraktning at spørreskjemaet også ble sendt
til vikarer og midlertidig ansatte uavhengig av hvor mye man hadde arbeidet. 

Om spørreskjemaet
Hoveddelen i spørreskjemaet består av spørsmål der man skal gi en vurdering av
hvor fornøyd eller misfornøyd man er med ulike sider ved det å arbeide i Lilleham-
mer kommune. Skalaen vi bruker er delt i seks kategorier, der 1 er ’svært misfor-
nøyd’ og 6 er ’svært fornøyd’. 

I hver del spør vi først om hvor fornøyd eller misfornøyd den ansatte er alt i alt
med ulike faktorer; som organisering av arbeidet, samarbeid på arbeidsplassen,
faglig og personlig utvikling osv. Disse hovedspørsmålene blir så fulgt opp av mer
spesifikke spørsmål. 

Bakgrunnen for denne oppbyggingen er at vi gjerne vil ha tak i de ansattes samle-
de oppfatning av viktige forhold som innvirker på hvor godt eller dårlig man trives i
jobben. Men det kan gjerne være slik at man jevnt over er fornøyd, men misfor-
nøyd med enkelte ting. Oppfølgingsspørsmålene vil slik være til god hjelp i arbeidet
med å isolere spesifikke forbedringsområder på de ulike arbeidsstedene. I tillegg
kan det være slik at det er andre forhold enn det som blir tatt opp i oppfølgings-
spørsmålene, som påvirker hvor fornøyde eller misfornøyde de ansatte er med de
hovedtemaene som blir tatt opp. Hvis gjennomsnittlig tilfredshet på alt-i-alt-
spørsmålet er relativt forskjellig fra gjennomsnittene på oppfølgingsspørsmålene, er

det rimelig å anta at det er andre ting enn det som er spurt om som også spiller
inn.

Ved å dele denne seksdelte skalaen på midten og summere kategoriene 1 til 3 for
seg og 4 til 6 for seg, får vi hvor mange som er misfornøyd i større eller mindre
grad (1-3), og fornøyd i større eller mindre grad (4-6). Lillehammer kommunes
overordnete målsetting i forbindelse med undersøkelsen er at det skal være minst
80 prosent som svarer at de i større eller mindre grad trives i jobben sin. Med
andre ord skal 80 prosent av svarene på spørsmålet ”Hvor godt eller dårlig trives
du i jobben din” befinne seg i kategori 4, 5 eller 6, der 6 er ”svært godt”.
 
Det er også mulig å krysse av for et syvende alternativ; ”har ingen mening”. Dette
svaralternativet er viktig å ha med, slik at en ikke tvinges til å ta et standpunkt
man strengt tatt ikke har. Man velger dette syvende alternativet dersom man ikke
kan gi en vurdering av egen tilfredshet, for eksempel fordi man ikke kjenner godt
nok til det aktuelle temaet, at forholdet ikke er - eller oppfattes som - relevant,
eller at man rett og slett ikke har gjort seg opp noen mening.

På noen av spørsmålene er andelen i dette siste svaralternativet relativt høy, og
det vil bli kommentert under de spørsmål det gjelder. Svarene i denne kategorien
påvirker imidlertid ikke gjennomsnittlig tilfredshet, men det kan likevel være nyttig
å vite på hvilke områder denne andelen er høy, ettersom det til en viss grad vil
gjenspeile hva de ansatte ikke har noe nært forhold til eller mening om. 

Om rapporten
I denne rapporten presenteres resultater for alle tjenesteområder og fagenheter
samlet, inkludert TO- og fagenhetsledere. Det utarbeides i tillegg rapporter for
hvert enkelt tjenesteområde og fagenhet. Det er først og fremst disse som vil være
styringsverktøy for lederne i de enkelte enhetene. Delrapportene vil ikke være så
omfattende som denne samlerapporten, blant annet fordi det vil kunne komme i
konflikt med rutinene som skal sikre de ansattes anonymitet ved publisering av
resultater. 

I denne rapporten fokuserer vi først og fremst på gjennomsnittlig fornøydhet, men
der summen av svar i kategori 4, 5 og 6 er mindre enn 80 prosent, er det indikert
med en rød pil i diagrammene som kommer først i hver del.  I tillegg ser vi på om
det eksisterer forskjeller i tilfredshet når vi ser på bakgrunnsvariablene. Der vi
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finner at vi har statistisk signifikante forskjeller, blir de kommentert. Hvis forskjel-
lene er så små at de ikke kan sies å være betydelige, og/eller kan skyldes tilfeldige
utslag i datamaterialet, vil de som hovedregel ikke bli gått nærmere inn på. 

Grunnen til at vi gjør slike sammenligninger på dette overordnete nivået, er for å
kunne nyansere resultatene og dermed gi et mer helhetlig bilde. Blant annet kan
det eksempelvis være slik at medarbeidere i en bestemt aldersgruppe kan være
mindre fornøyde med enkelte forhold. Dersom en på et arbeidssted finner at man
har lavere tilfredshet enn gjennomsnittet, og har relativt mange i denne alders-
gruppen, kan det være en forklaring. Men å gjøre slike oppsplittinger av datamate-
rialet på enhetsnivå, vil kunne gå på akkord med de rutiner som gjelder for publi-
sering av resultat. Slik vil derfor denne samlerapporten være et supplement til
delrapportene, og disse må sees sammen når man skal gå videre i arbeidet med
oppfølging av de resultatene som foreligger.

Hvordan tolke gjennomsnitt og standardavvik (spredning)? –
en kort forklaring
Gjennomsnittet finner vi ved å summere alle verdiene og dele på antall verdier.
Skalaen vi bruker går som nevnt fra 1 til 6, så på hvert spørsmål blir da verdiene
for de alternativene som er krysset for, summert for alle skjemaene, og delt på
antall svar. Gjennomsnittet i denne sammenhengen sier slik noe om hvor fornøyde
eller misfornøyde de ansatte er med hvert av de forholdene vi har tatt opp i spør-
reskjemaet. 

Ettersom 1 er ’svært misfornøyd’ og 6 er ’svært fornøyd’, forteller et høyt gjen-
nomsnitt at flere er fornøyde og/eller at de er mer fornøyde. For eksempel vil et
gjennomsnitt på 6 bety at alle har krysset for at de er svært fornøyde. Så jo høyere
gjennomsnittet er, jo høyere er gjennomsnittlig fornøydhet.

Kategorien ”har ingen mening” påvirker ikke gjennomsnittlig fornøydhet. 

Standardavvik er et spredningsmål som sier noe om hvor mye svarene avviker fra
gjennomsnittet. Hvis alle krysser av for det samme alternativet, vil vi ikke har noen
spredning i svarene og standardavviket er da lik null. Jo større spredning, jo høy-
ere vil standardavviket være. Vi kan med andre ord si at standardavviket forteller i
hvor stor grad de ansatte vurderer et forhold likt. Jo høyere standardavvik, jo mer
forskjellig vurdering er det av det aktuelle forholdet.

Hva betyr egentlig ”statistisk signifikans”?
Når man sammenligner ulike grupper for å se om det er noen forskjell i tilfredshet,
for eksempel kvinner og menn, foretar man en såkalt signifikansanalyse. Man
sammenligner da svarene til alle kvinner med alle svarene mennene har gitt. Der-
som forskjellen er statistisk signifikant er svarene kvinner og menn har gitt så
forskjellige at man ut fra datamaterialet med overveiende sannsynlighet kan si at
disse forskjellene ikke skyldes tilfeldige variasjoner.

I denne type analyser brukes et konfidensintervall på 95 prosent. Når vi da omtaler
en forskjell som statistisk signifikant, betyr det at vi med over 95 prosent sannsyn-
lighet kan si at de forskjellene vi finner ikke skyldes tilfeldige utslag i datamateria-
let.

Når vi nedenfor presenterer resultatene fra signifikansanalysen, ser vi både på
forskjeller i uttrykt fornøydhet og om det er ulike fordelinger mellom bakgrunnsva-
riablene. (For eksempel er det flere kvinner enn menn som arbeider turnus.) 

Der vi har signifikante forskjeller i tilfredshet, for eksempel mellom kvinner og
menn, er det ikke slik at alle i den ene gruppen er mer fornøyde enn alle i den
andre gruppen. Men på bakgrunn fordelingen av svarene i de to gruppene, er det
da forskjeller som kan karakteriseres som statistisk signifikante. 
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Bakgrunnsvariablene

Bakgrunnsvariablene i undersøkelsen er viktige for at man skal kunne gjøre sikre
og gode analyser, og dermed gi mer nyanserte, og slik riktigere, tilbakemeldinger
om resultatene. Det er utarbeidet rutiner for publisering av resultater der bruken
av opplysningene gitt på disse spørsmålene skal sikre at anonymiteten til den en-
kelte blir i varetatt.

Rutinene innebærer blant annet at vi ikke gjør oppdelinger av datamaterialet slik at
enkeltpersoner kan bli identifisert. Det kreves at det må være minst 6 personer i
hver gruppe (for eksempel aldersgruppe) for å gjengi gjennomsnittlig tilfredshet for
den enkelte gruppe. Dette gjelder både for denne samlerapporten og for delrap-
portene. I tillegg må det være minst 20 svar for at vi skal kunne si noe om spred-
ningen i svarene (standardavviket).

Av de som har svart på undersøkelsen, er 79,5 prosent kvinner og 20,5 prosent
menn. I forhold til den reelle kjønnsfordelingen, har vi en liten overrepresentasjon
av kvinner i datamaterialet. Tall fra personalavdelingen viser at det i Lillehammer
kommune arbeider 75,2 prosent kvinner og 24,8 prosent menn.  

Fordeling mellom de ulike aldersgruppene ser slik ut:  

Fordelingen mellom de ulike
gruppene av stillingsstørrelser,
er som vist i figuren til venstre. 

Til denne knytter det seg imid-
lertid noe usikkerhet. En del av
de som har en liten fast stil-
lingsandel jobber langt mer.
Om disse har oppgitt hvor stor
den faste stillingsprosenten er,
eller hvor mye de faktisk job-
ber, vet vi ikke. 

Hvor mye man jobber, kan
også variere over tid. Om de
som arbeider mer enn sin faste
stillingsandel, og de som ikke
har noe fast, har tatt utgangs-
punkt i den aktuelle måneden

eller om de har gjort en gjennomsnittsvurdering, vet vi heller ikke.

10 prosent oppgir grunnskole som høyeste fullførte utdanning, 40,6 prosent vide-
regående eller fagbrev, mens 49,3 har universitet eller høyskole.

Når det gjelder tilsettingsforhold, er 81,7 prosent fast ansatte, mens resterende
18,3 prosent er vikarer eller har midlertidige stillinger. Splitter vi opp gruppen vi-
karer/midlertidige stillinger, har 11,1 prosent jobben i Lillehammer kommune som
hovedvirke, 2,5 prosent har annen jobb som hovedvirke, mens 4,7 prosent er stu-
denter eller skoleelever. 

Til slutt er det 34,7 prosent svarer at de jobber turnus. Det er i hovedsak ansatte
ved Bofellesskap, Lillehammer sykehjem og i Hjemmetjenesten. 
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Hvem mener hva? - Signifikansanalyse
Her skal vi se nærmere på hvordan ulike grupper står i forhold til hverandre, for på
den måten gi et mer nyansert og riktig bilde.

De bakgrunnsopplysningene vi gjør sammenligninger mellom, er følgende:
• Kjønn
• Alder
• Stillingsprosent
• Utdanningsnivå
• Tilsettingsforhold
• Om man jobber turnus
• Om man føler seg mobbet på arbeidsplassen, og hvor ofte dette skjer
• Om man har hatt medarbeidersamtale
• Om man har vært sykemeldt, og om dette var relatert til arbeidsmiljøet

Når det gjelder forskjell mellom ulike grupper, kan det også henge sammen med
hvilke tjenester de produserer. For eksempel er det forholdsvis flere kvinner jobber
innen typiske omsorgsyrker, flere kvinner som arbeider deltid, og forholdsvis flere
kvinner som arbeider turnus. 

En del av de forskjellen vi finner, er selvforklarende og logiske. Andre forskjeller er
imidlertid av en slik karakter at de gir verdifulle bidrag til å bedre forklare de re-
sultatene man finner. Spesielt gjelder kanskje det når man sammenligner sitt eget
område med det samlede resultatet. For eksempel er vurdert brukertilfredshet i
barnehagene 5,1, mens det i teknisk drift er 4,5. I barnehager jobber det flest
kvinner, mens det i teknisk drift jobber flest menn. Men forskjellen i vurdert bru-
kertilfredshet skyldes ikke først og fremst kjønnsfordelingen, men at tjenestene er
forskjellige.

Kjønn
Vi finner få forhold der det er forskjeller mellom kvinner og menn, men noen er
det:

Stillingsprosent: Det er forholdsvis flere kvinner enn menn med mindre stil-
lingsandeler. 

Utdanningsnivå: Mennene har i snitt høyere utdanningsnivå enn kvinnene. 

Turnus: Det er forholdsvis flere kvinner enn menn som jobber turnus.

Helhetsvurdering: Kvinner uttrykker i snitt at de trives bedre enn det menn gjør
på spørsmålet om hvor godt man trives i jobben, alle forhold tatt i betraktning. 

Benytte kunnskaper og evner i jobben: Kvinner uttrykker en høyere tilfredshet
i forhold til å få brukt sine kunnskaper og evner i jobben. 

Lønnsforhold: Kvinner er mer fornøyde med lønnsvilkårene enn menn.

Innflytelse: Menn er mer fornøyde enn kvinner når det gjelder hvorvidt nær-
meste leder gir dem reell innflytelse.

Medarbeidersamtale: Det er forholdsvis flere menn enn kvinner som har hatt
medarbeidersamtale, men de vurderer forholdene rundt disse samtalene ganske
likt.

Sykmeldt: Det er forholdsvis flere kvinner enn menn som oppgir å ha vært syk-
meldt i mer enn to uker i løpet av de siste 12 månedene før undersøkelsen ble
gjennomført. 

Sosialt miljø: Menn vurderer det sosiale miljøet på arbeidsplassen som bedre enn
det kvinner gjør.

Omdømme: Kvinner vurderer sine arbeidsplasser til å ha et bedre omdømme
blant kommunens innbyggere enn det menn gjør. 

Vurdert brukertilfredshet: Kvinner vurderer brukertilfredsheten som høyere enn
det menn gjør. Som nevnt innledningsvis, kan dette henge sammen med at menn
og kvinner gjerne produserer ulike typer tjenester (for eksempel barnehage vs.
teknisk drift).
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Alder
Alder er delt inn i følgende grupper: 

• Under 25
• 25-34 år
• 35-44 år
• 45-54 år
• 55 år eller eldre.

Når man sammenligner de ulike aldersgruppene, er det en rekke forhold hvor man
finner forskjeller i tilfredshet. Men ser vi først på aldersfordeling i forhold til de
andre bakgrunnsvariablene, finner vi at det er forholdsvis flere menn i aldersgrup-
pene 25-34 år og 55 år eller eldre. Stillingsprosenten øker også med alder, men
synker noe igjen for de eldste.

Når det gjelder utdanningsnivå, er det lavest blant de yngste og høyest blant de
som er i alderen 25-34 år. For aldersgruppene 35-44 og 45-54 år, er utdanningsni-
vået relativt likt, men noe lavere enn for de mellom 25 og 34 år. De som er 55 år
eller eldre, har et noe lavere utdanningsnivå, men høyere enn de som er under 25
år.

Det er flere i de yngre aldersgruppene som jobber turnus, og flest er det i alders-
gruppen 25-34 år. Hvorvidt man ønsker høyere stillingsprosent, henger også
sammen med hvor gammel man er. Dess yngre, jo flere er det som ønsker høyere
stillingsprosent. Men dette henger også sammen med at dess yngre man er, jo
mindre stillingsprosent har man i snitt.

Jo eldre man er, jo større er sannsynligheten for at man har hatt medarbeider-
samtale. Ser vi på hvorvidt man har vært sykmeldt i mer enn to uker i løpet av
de siste 12 månedene, er det flest blant de som er eldre enn 35 år, men noen
færre igjen blant de som er 55 år eller eldre. 

Det er også en sammenheng mellom alder og hvordan man vurderer ulike forhold.
De yngste og de eldste trives best i jobben. Begge grupper har et gjennomsnitt på
5,01. De som trives ”minst” er de mellom 25 og 34 år. Disse har et gjennomsnitt
på 4,77. De mellom 35 og 54 år ligger midt imellom, med et gjennomsnitt på 4,91,
som er identisk med det samlede gjennomsnittet.

Når det gjelder organisering av arbeidet, er det også de eldste og de yngste som
uttrykker høyest tilfredshet. Generelt er tilfredsheten høy blant de under 25 år, så
faller den for gruppen 25-34 år, for så å stige igjen med de tre påfølgende alders-

gruppene. Vi finner signifikante forskjeller mellom aldersgruppene for alle forhold i
delen om organisering av arbeidet, med unntak av planlegging av arbeidet, om
ansvar og myndighet man blir gitt står i forhold til egne ønsker, og muligheten til å
jobbe i grupper. Mønsteret er det samme som skissert ovenfor, men forskjellene er
mindre. 

Det samme mønsteret går igjen for delen om samarbeid på arbeidsplassen. I for-
hold til  organisering, kunne de eldste og de yngste ”bytte litt på” å være mest
fornøyde, men i forhold til samarbeidsforholdene uttrykker de eldste en høyere
tilfredshet enn de yngste på samtlige spørsmål.

I forhold til faglig og personlig utvikling alt i alt, er det de yngste som er mest
fornøyde, mens de mellom 35 og 54 år er minst fornøyde. Hvorvidt kompetansen
til den enkelte passer overens med arbeidsoppgavene man utfører, sier de eldste
seg mest fornøyd, mens de mellom 25 og 34 år er minst fornøyde. De øvrige ligger
midt imellom. Tilfredshet i forhold til om man får benyttet kunnskaper og evner i
jobben, er stigende med alderen; med andre ord er ikke de yngste så fornøyde på
dette området. Men de er mest fornøyde i forhold til å få utvikle sin egen kompe-
tanse i jobben, mens de mellom 35 og 44 år er minst fornøyde med dette. Når det
gjelder trygghet i kontakt med brukerne, er også den stigende med alderen. 

Når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, er det bare i forhold til arbeidstidsordnin-
gen og mulighet til tilpasset stillingsstørrelse vi finner signifikant forskjell mellom
aldersgruppene. Ser vi på hvor fornøyd man er med arbeidstidsordningen, er til-
fredsheten stigende med alderen, om man ser bort fra de som er under 25år .
Disse ligger her relativt lavt, men likevel noe over de mellom 25 og 34 år. De under
25 år er minst fornøyde med muligheten for å få en stillingsstørrelse som er tilpas-
set deres behov. Som nevnt innledningsvis i denne delen, er det de yngste som har
minst stillingsstørrelse. Det er også flest unge som ønsker en større stillingspro-
sent. Når de opplever at de ikke får så høy andel som de ønsker, kommer dette
naturlig nok til uttrykk på dette spørsmålet. 

Imidlertid er ikke spørsmålet om hvorvidt man kan få en stillingsstørrelse tilpasset
egne behov, først og fremst tenkt å måle om folk får jobbe så mye som de ønsker.
Målet var å finne ut hvor fleksibel Lillehammer kommune er, først og fremst ved å
kunne justere ned stillingsstørrelsen i visse perioder - for eksempel i forbindelse
med at man har små barn eller at man har gamle foreldre man vie ekstra tid i
perioder (livsfasetilpasninger).

Ser vi på nærmeste leder, finner vi ikke noen forhold der det er signifikante for-
skjeller mellom tilfredsheten ut fra alder. 
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De yngste er jevnt over mest fornøyde med de fysiske forholdene. De mellom 25
og 34 år er minst fornøyde, og så stiger tilfredshetene igjen med alderen. 

Når det gjelder hvor tydelige den overordnete ledelsen er i forhold til kommunens
overordnete mål, er de yngste minst fornøyde, mens de over 45 er mest fornøyde.
På de øvrige spørsmålene som angår rådmann og kommunalsjefer, er mønsteret
noe av det samme, men forskjellene mellom gruppene er mindre, slik at vi ikke kan
karakterisere dem som statistisk signifikante. 

Til slutt finner vi at det er forskjeller i forhold til hvor stolt man er av arbeidsplas-
sen sin, og vurdering av det sosiale miljøet. Igjen er det de eldste som skårer høy-
est, mens de mellom 25 og 34 år ligger lavest.

Stillingsprosent
Ser vi stillingsprosent i forhold til kjønn, er det forholdsvis flere menn som har full
stilling, mens det er flest kvinner som har en andel mellom 75 og 99 prosent. 

Stillingsandel øker med alder og utdanningsnivå. For sistnevnte har vi en noe
høyere utdanningsnivå blant de med minst stillingsprosent (1-24 %), men dette
henger sammen med at den største andelen i denne gruppen er studenter, som
har midlertidige stillinger/vikariater. Det er også slik at jo større stillingsprosent, jo
flere er da fast ansatt, og jo mindre stillingsprosent, jo flere arbeider turnus.

Når det gjelder hvorvidt man har hatt medarbeidersamtale eller ikke, er andelen
økende med økende stillingsprosent. Det samme er tilfellet når vi ser på hvor man-
ge som har vært sykemeldt i mer enn to uker i løpet av de siste 12 månedene.
Her er andelen noe høyere blant de som jobber mellom 75 og 99 prosent enn de
som jobber fullt. En mulig forklaring på dette kan være at det er mange kvinner
som arbeider i de tjenestene som er mest belastet med et høyt sykefravær. Det er
imidlertid ingen forskjell knyttet til hvorvidt sykefraværet er relatert til arbeidsmil-
jøet. 

Hvor godt man trives i jobben alt i alt, varierer med stillingsprosent. De som har
lavest gjennomsnitt, er de som har mellom 25 og 74 prosent. I forhold til organi-
sering av arbeidet, finner vi også at det er signifikante forskjeller ut fra stillingsan-
del. Hvem som skiller seg ut i hvilken retning, varierer noe. Men de som har full
stilling skiller seg ut ved at de er mer fornøyde enn de øvrige når det gjelder hvor
krevende de opplever at arbeidsoppgavene er, mulighet i å jobbe i grupper og

mulighet til å jobbe selvstendig. De med minst stillingsprosent skiller seg ut ved å
være mest fornøyde med tilretteleggingen for at man skal få utført arbeidsoppga-
vene sine, tilgang på hjelpemidler og tid til å utføre arbeidsoppgavene. Til slutt har
gruppen med 50-74 prosent en noe lavere tilfredshet i forhold til planleggingen av
arbeidet, om de har tilgang på den informasjonen de trenger, hvor krevende job-
ben oppleves, og muligheten til å jobbe selvstendig. Dette kan henge sammen med
hvor man jobber. Det er forholdsvis flere med mindre stillinger innenfor pleie- og
omsorg. At man finner slike forskjeller kan komme av at man har andre behov der
enn når man har en annen type jobb.

Ser vi på samarbeidsforholdene, finner vi igjen noe av det samme mønsteret; de
med full stilling og de med minst stillingsandel er mest fornøyde, mens de som
jobber mellom 50 og 74 prosent er noe mindre fornøyde. 

Ikke uventet har stillingsprosent også noe å si i forhold til den faglige og personlige
utviklingen man føler at man får gjennom jobben. Her er mønsteret mer entydig
for samtlige forhold; tilfredsheten stiger med stillingsstørrelsen. Det er også tilfellet
for de forhold som angår lønns- og arbeidsvilkår. 

Stillingsstørrelse har også betydning når vi ser på hvor fornøyd eller misfornøyd
man er med sin nærmeste leder. De med minst stillingsstørrelse gir uttrykk for en
relativt høy tilfredshet. Så synker det noe til neste gruppe, mens de som jobber
mellom 50 og 74 prosent er minst fornøyde. Deretter øker tilfredsheten igjen med
stillingsstørrelsen. Det er også signifikante forskjeller i vurderingen av de fysiske
forholdene, og det er de som jobber minst som er mest fornøyde. I forhold til
overordnet ledelse, øker tilfredsheten med hvor mye man jobber. 

Når det gjelder stolthet over egen arbeidsplass og sosialt miljø, er det igjen de med
full stilling som har det høyeste gjennomsnittet. Når vi ser på vurdert brukertil-
fredshet, er det de som arbeider mellom 50 og 74 prosent som vurderer denne
som lavest. Igjen kan dette henge noe sammen med hvor i organisasjonen man
jobber. 

Utdanningsnivå
Vi finner færre forskjeller basert på utdanningsnivå enn det som har vært tilfelle
for de allerede beskrevne bakgrunnsvariablene. Men noen er det. Blant annet er
det forholdsvis flere fast ansatte som har universitet og høyskole enn som har
grunnskole eller videregående/fagbrev som høyeste utdanning.  Det er også flere
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med videregående/fagbrev som høyeste utdanning som jobber turnus. Dette
henger nok sammen med hvor i organisasjonen de jobber.

Det er relativt flere med høyskole-/universitetsutdanning som har hatt medarbei-
dersamtale, mens det er relativt flere med grunnskole og videregående skole som
høyeste utdanning som har vært sykemeldt i mer enn to uker i løpet av de siste
12 månedene. Det er imidlertid ingen forskjell i forhold til hvorvidt sykefraværet
har vært knyttet til arbeidsmiljøet mellom de tre gruppene vi ser på her. 

Når det gjelder organisering av arbeidet, har vi signifikante forskjeller i tilfredshet
ut fra utdanningsnivå på kun to av forholdene. Det gjelder tilrettelegging for at
man skal få utført arbeidsoppgavene sine, og om man har tilgang på de hjelpe-
midler som trengs for å utføre arbeidet på en tilfredsstillende måte. Det er de med
universitets- eller høyskoleutdanning som her er minst fornøyde. 

Ser vi på mulighetene for faglig og personlig utvikling, finner vi at de som har
grunnskole som høyeste fullførte utdanning, er mer fornøyde med hensyn til mu-
lighet til å utvikle kompetanse i jobben enn de med lengre utdanning. Går vi videre
til lønns- og arbeidsvilkår, er det de med videregående skole/fagbrev som er minst
fornøyde, både når de ser på alle relevante forhold og når det gjelder lønnsvilkåre-
ne spesielt. Det er også forskjell når det gjelder tilfredshet angående mulighet for å
få en stillingsstørrelse som er tilpasset den enkeltes behov. Her er det de med
lengst utdannelse som er mest fornøyde. 

Når det gjelder forhold som angår den nærmeste lederen, er det forskjell i vurde-
ring av hvorvidt man blir behandlet med respekt og i hvor stor grad man opplever
at nærmeste leder gir en reell innflytelse. På begge disse skiller de med høyest
utdanning seg ut med en høyere tilfredshet. På de øvrige forholdene som angår
nærmeste leder er forskjellene mindre, slik at de ikke kan sies å være statistisk
signifikante. 

Det er også forskjell i hvordan man vurderer de fysiske forholdene, alt i alt. Her
synker tilfredsheten med lengden på utdanningen. Men på oppfølgingsspørsmålene
er forskjellene minimale. 

Til slutt er det forskjell i hvordan man vurderer brukernes tilfredshet. Den er også
her synkende med utdanningens lengde. Dette kan igjen ha sammenheng med
hvor i organisasjonen man jobber. 

Tilsettingsforhold
På dette spørsmålet kunne man velge mellom følgende fire alternativer:

• Fast ansatt
• Midlertidig ansatt/vikar og har dette som hovedvirke
• Midlertidig ansatt/vikar, men har annen jobb som hovedvirke
• Midlertidig ansatt/vikar, men har studier/skolegang som mitt hovedvirke 

I tillegg til å se på de enkelte gruppene, er det også naturlig å gruppere alle som er
midlertidig ansatte/vikarer i en gruppe. Det er denne grovinndelingen vi her først
og fremst fokuserer på, men der det er enkelte av de nevnte gruppene som skiller
seg ut, kommenteres det.

Når det gjelder hvor fornøyd eller misfornøyd man er med organiseringen av arbei-
det, er vurderingen relativt lik på de ulike forholdene. Men når det gjelder tilrette-
legging og hvor god tid man har til å utføre arbeidsoppgavene, gir de som er mid-
lertidig ansatte/vikarer uttrykk for høyere tilfredshet enn de som er fast ansatte. 

Det er også forholdsvis flere av dem som er midlertidig ansatte/vikarer som ønsker
større stillingsprosent. Dette skyldes nok at de i utgangspunktet oftere har en
lavere stillingsprosent. Her er det naturlig nok de som har dette som hovedvirke
som i størst grad ønsker høyere stillingsandel. Ser vi på spørsmålet om muligheten
for å få stillingsstørrelse tilpasset egne behov, finner vi at de som er fast ansatte er
mest fornøyde. Dette henger jo også sammen med hvilken stillingsstørrelse man
har i utgangspunktet. 

Men når vi ser på den delen som omhandler faglig og personlig utvikling, er de fast
ansatte mer fornøyde i forhold til sin egen trygghet i kontakt med brukerne. Ser vi
på hvor fornøyde eller misfornøyde de ansatte er med sin nærmeste leder, alt i alt,
er de som er midlertidig ansatt/vikarer mer fornøyde enn de som er fast ansatte,
men de som er fast ansatte føler at de i større grad blir gitt reell innflytelse av sin
nærmeste overordnete. 

Ikke uventet har forholdsvis flere fast ansatte hatt medarbeidersamtale, men
det er forholdsvis flere fast ansatte som har vært sykemeldt i mer enn to uker de
siste 12 månedene. 

Når det gjelder fysiske forhold, er det signifikant forskjell i tilfredshet både med
fysiske forhold alt i alt, inneklima og inventar og utstyr. For samtlige gjelder det at
de fast ansatte har en noe lavere tilfredshet enn de som er midlertidig ansat-
te/vikarer. Til slutt gir de som er fast ansatt uttrykk for en høyere tilfredshet på
spørsmålene som angår den overordnete ledelsen i kommunen. 



Medarbeiderundersøkelse - Lillehammer kommune 2004

10

Om man jobber turnus
Hvorvidt man jobber turnus eller ikke, ser ut til å påvirke tilfredsheten med en hel
rekke forhold. Det er gjennomgående slik at de som jobber turnus gir uttrykk for
en lavere tilfredshet enn de som ikke arbeider turnus. Men samtidig er det for-
holdsvis flere av de som jobber turnus som ønsker høyere stillingsprosent.
Som skissert tidligere, henger også dette sammen med hvor stor stillingsandel man
har ettersom det er forholdsvis flere med lavere stillingsbrøker som arbeider tur-
nus.

Ser vi på de spørsmålene som omhandler organisering av arbeidet, er det signifi-
kante forskjeller i tilfredshet i forhold til hvor god tid man har til å utføre arbeids-
oppgavene, hvorvidt ansvar og myndighet står i forhold til egne ønsker, hvor kre-
vende arbeidsoppgavene oppleves, og muligheten til å jobbe selvstendig og i grup-
per. 

Når det gjelder samarbeid på arbeidsplassen, er det forskjell i vurderingen av sam-
arbeidsforholdene alt i alt, og måten problemer blir løst på. I delen om faglig og
personlig utvikling, er det bare på spørsmålet om trygghet i kontakt med brukerne
at vi ikke finner at det er signifikant forskjell i hvor fornøyd man er. Ser vi på lønns-
og arbeidsvilkår, er det slik forskjell på samtlige spørsmål. 

Også når det gjelder vurderinger rundt nærmeste leder, er det forskjell i vurderin-
gen ut fra om man arbeider turnus eller ikke. I denne delen, er det kun på spørs-
målet om nærmeste leder gir klart uttrykk av hva som forventes i jobben at det
ikke er signifikant forskjell i tilfredshet ut fra om man jobber turnus eller ikke. Det
er også relativt flere av de som arbeider turnus som ikke har hatt medarbeider-
samtale. 

Når det gjelder andelen som har vært sykemeldt i mer enn to uker i løpet av siste
12 måneder, er den relativt lik, men de som arbeider turnus er mindre fornøyde
med den oppfølgingen de har fått ved sykefraværet. 

I forhold til vurderingen av de fysiske forholdene, har vi forskjell i vurdering av
inneklima og inventar og utstyr. 

Det er også forskjell i vurderingen på alle spørsmålene angående den overordnete
ledelsen, og til slutt også i forhold til hvor stolt man er over arbeidsplassen sin,
hvor godt eller dårlig det sosiale miljøet vurderes å være og hvor godt eller dårlig
omdømme arbeidsplassen har blant kommunens innbyggere. På alle disse forhol-
dene er de som jobber turnus mindre fornøyde enn de øvrige ansatte.

Om man føler seg mobbet på arbeidsplassen
Mobbing forekommer også i Lillehammer kommune. På spørsmålet om man i løpet
av de siste 12 månedene har følt seg mobbet på arbeidsplassen, har 6,6 prosent
svart ja. Av disse svarer 62 prosent at de kun har følt det slik ved enkelte tilfeller,
28,3 prosent sier det har skjedd av og til, mens i underkant av 10 prosent har svart
ofte eller daglig. Ser vi disse andelene i forhold til alle som har svart på medarbei-
derundersøkelsen, har vi at 4,4 prosent har krysset for ”kun ved enkelte tilfeller”, i
underkant av 2 prosent mener det skjer av og til, og under 1 prosent opplever
mobbing ofte eller daglig. 

På bakgrunn av dette kan vi med stor sikkerhet hevde at mobbing er ikke noe som
kjennetegner organisasjonskulturen i Lillehammer kommune. Men det er selvsagt
et stort problem for de som opplever det. 

Det er ingen grupper som merker seg ut med en overrepresentasjon når vi ser på
bakgrunnsvariabler som kjønn, alder og tilsettingsforhold blant de som har følt seg
mobbet, men det er i hovedsak ledere og kollegaer som mobber. 

At man føler seg mobbet, ser vi påvirker hvor godt man trives i jobben og hvor
tilfreds man er med ulike forhold. På samtlige spørsmål, er de som har følt seg
mobbet mindre fornøyde enn de som ikke har det. I sakens natur ligger det også
at jo oftere man føler seg mobbet, jo mer påvirker det tilfredsheten og trivselen.

Om man har hatt medarbeidersamtale
Når vi ser på om det er signifikante forskjeller i tilfredshet ut fra om man har hatt
medarbeidersamtale eller ikke, finner vi at dette slår ut på de aller fleste områder,
med unntak av fysiske forhold. 

En andel på 33,7 prosent svarer at de har hatt medarbeidersamtale i løpet av de
siste 12 månedene. Disse er i snitt mer fornøyde med det aller meste. Størst for-
skjeller finner vi i forhold til hvor tilfreds man er med de forhold som angår faglig
og personlig utvikling og evaluering av sin nærmeste leder, herunder oppfølging av
sykefravær.
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Om man har vært sykemeldt og om dette var relatert til ar-
beidsmiljøet
28,3 prosent av de som har svart på undersøkelsen har vært sykemeldt i mer enn
to uker i løpet av de siste 12 månedene. Av disse svarer 14,2 prosent at det har
vært relatert til arbeidsmiljøet (tilsvarer 4,4 prosent av alle som har svart på un-
dersøkelsen). 

Det er forholdsvis flere kvinner enn menn som har vært sykemeldt, og antallet
som har vært sykemeldt øker med alderen. Det samtidig flere med lavere utdan-
ningsnivå som har vært sykemeldt, og dette henger gjerne noe sammen med
hvilke arbeidsoppgaver man har. Men det er ingen stor forskjell ut fra om man
jobber turnus eller ikke. Når vi ser på arbeidsmiljørelatert fravær, er det ingen
forskjell i forhold til disse bakgrunnsvariablene.

Det er signifikante forskjeller i vurdering av flere forhold ut fra om man har vært
sykmeldt eller ikke enn, det som er tilfellet for om sykefraværet har vært relatert til
arbeidsmiljøet. Men for begge gjelder det at de som har vært sykemeldt i mer enn
to uker er mindre fornøyde med en del forhold, og der fraværet har vært relatert til
arbeidsmiljøet er tilfredsheten lavere enn for de som har svart at sykefraværet ikke
kan relateres til arbeidsmiljøet.

Vi ser først på alt sykefravær: 
Det slår ut i forhold til helhetlig vurdering og noen forhold vedrørende organisering
av arbeidet. De som har vært sykemeldt er mindre fornøyd med organisering alt i
al, planlegging av arbeidet, tilrettelegging for at man skal få utføre arbeidsoppga-
vene sine, og tilgang på de hjelpemidler som trengs for å utføre arbeidet på en
tilfredsstillende måte. Tid til å utføre arbeidsoppgavene, og hvorvidt ansvar og
myndighet man blir gitt står i forhold til egne ønsker, er også forhold der forskjel-
len i tilfredshet er signifikant. 

Når det gjelder samarbeidsforholdene, er det signifikante forskjeller på samtlige
spørsmål. Ser vi på sykefravær i forhold til mobbing, er det ingen forskjell i andelen
som har vært sykemeldt ut fra om man har følt seg mobbet eller ikke. Derimot er
det naturlig nok flere av de som har følt seg mobbet, som oppgir at sykefraværet
kan relateres til arbeidsmiljøet.

Sykefravær er også utslagsgivende i forhold til hvor fornøyd men er med faglig og
personlig utvikling, med unntak av det å få benytte sine kunnskaper og evner i
jobben, og trygghet i kontakt med brukerne. 

Ser vi sykefravær opp mot vurdering av nærmeste leder, finner vi at det har noe å
si for den samlede vurderingen (nærmeste leder, alt i alt), om man blir behandlet
med respekt, hvor opptatt leder er av arbeidsforholdene og om man blir gitt reell
innflytelse. Spesielt i forhold til det siste: Er det slik at man opplever å ikke få til-
strekkelig innflytelse, fører dette til at man blir sykemeldt, eller er det slik at når
man er sykemeldt, så fører det til at man opplever å ha mindre innflytelse? 

De som har vært sykmeldt i mer enn to uker i løpet av de siste 12 månedene,
uttrykker en signifikant lavere tilfredshet med de fysiske forholdene. Her er det
imidlertid interessant å se at de som har oppgitt at sykefraværet er relatert til
arbeidsmiljøet, ikke skiller seg vesentlig fra de andre i sin vurdering av de fysiske
forholdene. 

Ser vi på arbeidsmiljørelatert sykefravær, er det som nevnt færre forhold som slår
ut med signifikante forskjeller. Først er det forskjell i helhetlig vurdering av hvordan
man trives i jobben. Når det gjelder organiseringen av arbeidet, finner vi forskjeller
bare på det overordnete spørsmålet (organisering, alt i alt) i tillegg til planleggin-
gen av arbeidet og tilrettelegging for at man skal få utføre arbeidsoppgavene sine. 

Når det gjelder samarbeidsforholdene, er det også forskjell i tilfredshet på det
overordnete spørsmålet (samarbeidsforholdene, alt i alt). Utover det er det bare
samarbeid om arbeidsoppgavene at vi ser en signifikant forskjell i tilfredshet i den-
ne delen.

Ser vi på spørsmålene innunder delen om nærmeste leder, finner vi ingen signifi-
kante forskjeller på bakgrunn av om man relaterer sykefraværet til arbeidsmiljøet
eller ikke. Men når det gjelder oppfølging ved sykefravær, er de som ikke relaterer
fraværet til arbeidsmiljøet mer fornøyde med oppfølgingen de har fått. Til slutt
innvirker arbeidsmiljørelatert sykefravær også på stolthet over egen arbeidsplass
og vurdert brukertilfredshet.
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Oversikt – hovedspørsmål

Spørreskjemaet er bygget opp i ulike deler, hvor hver del innledes med et ”alt-i-alt”-spørsmål, for eksempel ”Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med samarbeidsfor-
holdene på arbeidsplassen din?”. Resultatene på disse spørsmålene er vist i diagrammet nedenfor: (Rød pil indikerer at andel svar i kategoriene 4-6 er mindre enn 80 prosent.)
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På spørsmålet om hvor godt eller dårlig man trives i jobben alt i alt, er gjennom-
snittet 4,91. Det er et høyt gjennomsnitt, og forklaringen finner vi i diagrammet
over. Til sammen har 93,3 prosent svart at de trives i jobben sin, dvs. summen av
kategori 4, 5 og 6. Hovedvekten av svarene i kategori 5 med 39,8 prosent, og
kategori 5 og 6 summerer seg til 69,7 prosent. Av de som ikke trives så godt, dvs.
kategori 1-3, ser vi at de fleste har krysset i kategori 3 (5,1%). 

I fortsettelsen tar vi for oss hver enkelt del av spørreskjemaet. Først vises diagram
med gjennomsnitt og standardavvik, deretter svarfordelingen på hvert enkelt
spørsmål.
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Organisering av arbeidet
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Svarfordeling

Organisering alt i alt
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Gjennomsnitt: 4,37.
Til sammen 84,4 prosent er fornøyd i større eller
mindre grad, og 46,8 prosent er enten svært for-
nøyd eller godt/middels fornøyd. I tillegg er 15,6
prosent misfornøyd i større eller mindre grad; her
ligger hovedvekten av svarene i kategori 3, litt mis-
fornøyd, med 11,7 prosent.

- planlegging av arbeidet
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Gjennomsnitt: 4,40.
Til sammen er 85,3 prosent fornøyd i større eller
mindre grad, og 48,6 prosent er enten svært for-
nøyd eller godt/middels fornøyd. 14,6 prosent er
misfornøyd i større eller mindre grad; hovedvekten
av svarene finner vi i kategori 3, litt misfornøyd,
med 10,6 prosent.

- tilrettelegging for at man skal få utføre
arbeidsoppgavene sine
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Gjennomsnitt: 4,34.
80,5 prosent er fornøyd i større eller mindre grad,
og 47,3 prosent er enten svært fornøyd eller
godt/middels fornøyd. 19,5 prosent er misfornøyd i
større eller mindre grad; de fleste av disse er litt
misfornøyd; 13,4 prosent i kategori 3.

- tilgang på hjelpemidler som trengs for
å utføre arbeidet på en tilfredsstillende
måte
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Gjennomsnitt4,38.
Gjennomsnittet er ikke særlig forskjellig fra de fore-
gående spørsmålene, men andelen misfornøyde er
her over 20 prosent. Til sammen er 79,3 prosent
fornøyd i større eller mindre grad, og 49,4 prosent
er enten svært fornøyd eller godt/middels fornøyd. 
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- tilgang på den informasjonen man
trenger for å utføre arbeidet sitt

Svært fornøyd5432Svært mis-fornøyd

informasjon

40

30

20

10

0

Pe
rc

en
t

informasjon

Gjennomsnitt: 4,38.
Til sammen er 85 prosent fornøyd i større eller
mindre grad, og 56,2 prosent er enten svært for-
nøyd eller godt/middels fornøyd. 15,1 prosent er
misfornøyd i større eller mindre grad; hovedvekten
av svarene finner vi i kategori 3, litt misfornøyd,
med 11,4 prosent.

- tid til å utføre arbeidsoppgavene sine
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Gjennomsnitt: 4,07.
Dette er det forholdet som kommer dårligst ut i
denne delen. 70,3 prosent fornøyd i større eller
mindre grad; 39,5 prosent er enten svært fornøyd
eller godt/middels fornøyd. Andelen misfornøyde er
29,6 prosent er misfornøyd i større eller mindre
grad; hele 19,1 prosent gir uttrykk for at de er litt
misfornøyd (kategori 3).

- at ansvar og myndighet står i forhold
til egne ønsker
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Gjennomsnitt: 4,71.
87,6 prosent er fornøyd i større eller mindre grad,
og hele 62,4 prosent er enten svært fornøyd eller
godt/middels fornøyd. 12,3 prosent er misfornøyd i
større eller mindre grad, der de fleste er litt misfor-
nøyd (10 prosent i kategori 3).

- hvor krevende arbeidsoppgavene er 
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Gjennomsnitt: 4,62.
Nærmere 90 prosent er fornøyd i større eller mindre
grad, og 58,5 prosent er enten svært fornøyd eller
godt/middels fornøyd. 11,1 prosent er misfornøyd i
større eller mindre grad, der 8,7 prosent har svart i
kategori 3, litt misfornøyd.
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- mulighet til å jobbe selvstendig
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Gjennomsnitt: 5,06 – det høyeste i hele undersøkel-
sen.
Over 90 prosent fornøyd i større eller mindre grad
(93,9 prosent i kategori 4, 5 og 6), og hele 77,3
prosent er enten svært fornøyd, eller godt/middels
fornøyd. Bare 6 prosent er misfornøyd i større eller
mindre grad; hovedvekten av svarene finner vi i
kategori 3, litt misfornøyd, med 4,8 prosent.

- mulighet til å jobbe i grupper
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Gjennomsnitt: 4,5.
7,7 prosent har svart at de ikke har noen mening
om dette forholdet. Blant de øvrige finner vi at 81,8
prosent er fornøyd i større eller mindre grad, og
55,5 prosent er enten svært fornøyd eller
godt/middels fornøyd. 18,3 prosent er misfornøyd i
større eller mindre grad. Igjen finner vi flest svar i
kategori 3, litt misfornøyd, med 12,1 prosent.
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Samarbeidsforholdene
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Svarfordeling

Samarbeidsforholdene på arbeidsplas-
sen, alt i alt
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Gjennomsnitt: 4,54.
85,4 prosent er fornøyd i større eller mindre grad,
og 52,6 prosent er enten svært fornøyd eller
godt/middels fornøyd. 14,5 prosent er misfornøyd i
større eller mindre grad; flest svar finner vi  kategori
3, litt misfornøyd, med 11,1 prosent.

- samarbeid om arbeidsoppgavene
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Gjennomsnitt: 4,52.
84,6 prosent er fornøyd i større eller mindre grad,
og 53,6 prosent er enten svært fornøyd eller
godt/middels fornøyd. 15,4 prosent er misfornøyd i
større eller mindre grad, og hovedtyngden av sva-
rene ligger i kategori 3, litt misfornøyd, med 12,3
prosent.

- måten problemer blir løst på
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Gjennomsnitt: 4,26 -  det laveste i denne delen.
Til sammen 78,4 prosent er fornøyd i større eller
mindre grad, og 43,3 prosent er enten svært for-
nøyd eller godt/middels fornøyd. 21,5 prosent er
misfornøyd i større eller mindre grad; de fleste av
disse har svart at de er litt misfornøyd (14,6 prosent
i kategori 3).

- samholdet
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Gjennomsnitt: 4,72.
85,7 prosent svarer at de er fornøyd i større eller
mindre grad, og hele 63,3 prosent er enten svært
fornøyd eller godt/middels fornøyd. 14,3 prosent er
misfornøyd i større eller mindre grad. De fleste av
disse er litt misfornøyd, med 10,2 prosent i kategori
3.
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- støtte fra kollegene
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Gjennomsnitt: 4,9 – høyest i denne delen.
Nær 90 prosent er fornøyd i større eller mindre
grad, og over 70 prosent er enten svært fornøyd
eller godt/middels fornøyd. Av de 10,6 prosent som
er misfornøyd i større eller mindre grad, er flest litt
misfornøyd, (7,4 prosent i kategori 3).



Medarbeiderundersøkelse - Lillehammer kommune 2004

21

Faglig og personlig utvikling
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Svarfordeling

Faglig og personlig utvikling i jobben,
alt i alt
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Resultatene i denne delen er litt spesielle. Grunnen
finner man om man ser på diagrammet på foregå-
ende side. Resultatene i denne delen i undersøkel-
sen skiller seg ut ved at resultatet på dette overord-
nete spørsmålet er markant dårligere enn hver av
de andre delspørsmålene. Gjennomsnittlig tilfreds-
het i forhold til faglig og personlig utvikling alt i alt,
er 4,04 – hvilket er over 0,2 ”poeng” dårligere enn
det nest dårligste. Nær 70 prosent er fornøyde i
større eller mindre grad, og 34,7 prosent er svært
eller godt/middels fornøyd. Men det er en relativt
høy andel som er litt misfornøyde; 21,5 prosent i
kategori 3. Til sammen svarer 30,4 prosent at de er
misfornøyd i større eller mindre grad.

- at kompetanse passer overens med
arbeidsoppgavene man utfører
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Gjennomsnitt: 4,61. 
Til sammen 86,8 prosent er fornøyd i større eller
mindre grad, og 58,2 prosent er enten svært eller
godt/middels fornøyd. 13,1 er misfornøyd i større
eller mindre grad. 

- få benytte sine kunnskaper og evner i
jobben
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Gjennomsnitt: 4,65.
86,8 prosent er fornøyd i større eller mindre grad,
og 58,2 prosent er enten svært fornøyd eller
godt/middels fornøyd. 13,1 prosent er misfornøyd i
større eller mindre grad; de flest av disse er litt
misfornøyd, (9 prosent i kategori 3).
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- mulighet til å utvikle kompetanse i
jobben
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Gjennomsnitt: 4,27 – det nest laveste i denne delen.

Til sammen er 76,3 prosent fornøyd i større eller
mindre grad, og 45,7 prosent er enten svært for-
nøyd eller godt/middels fornøyd. I den andre enden
av skalaen finner vi 23,8 prosent som er misfornøyd
i større eller mindre grad. De fleste har gitt uttrykk
for at de er litt misfornøyd (16,6 prosent i kategori
3).

- egen trygghet i kontakt med brukerne
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Gjennomsnitt: 5,03 – det høyeste i denne delen, og
nest høyest i hele undersøkelsen.

Hele 95,2 prosent er fornøyd i større eller mindre
grad, og 77,6 prosent er enten svært fornøyd eller
godt/middels fornøyd. Bare 4,7 prosent er misfor-
nøyd i større eller mindre grad.
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Lønns- og arbeidsvilkår
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Svarfordeling

Lønns- og arbeidsvilkår, alt i alt
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Gjennomsnitt: 3,83.
65 prosent er fornøyd i større eller mindre grad,
mens 35 prosent er misfornøyd i større eller mindre
grad. Hovedtyngden av svarene ligger i kategori 4,
litt fornøyd, med 36,8 prosent. Ser vi resultatet på
dette spørsmålet i sammenheng med de øvrige i
denne delen, er det i hovedsak vurderingen av
lønnsvilkårene som trekker ned.

- lønnsvilkårene
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Gjennomsnitt: 3,72 – det laveste i denne delen.
60,8 prosent er fornøyd i større eller mindre grad,
der hovedtyngden av svarene ligger i kategori 4, litt
fornøyd, med 34 prosent. 39,2 prosent er misfor-
nøyd i større eller mindre grad – de fleste litt mis-
fornøyde (23 prosent i kategori 3). 

- arbeidstidsordningen
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Gjennomsnitt: 4,62 – det høyeste i denne delen.
84,6 prosent er fornøyd i større eller mindre grad,
og 59,2 prosent er svært eller godt/middels for-
nøyd. Blant de 15,4 prosentene som er misfornøyd i
større eller mindre grad, er de fleste litt misfornøyd,
(10,1 prosent i kategori 3).

- mulighet for å få en stillingsstørrelse
tilpasset egne behov (livsfasetilpas-
ning)
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Gjennomsnitt: 4,51.
23,4 prosent har ingen mening om dette forholdet.
Av de øvrige er 78,7 prosent fornøyd i større eller
mindre grad, og 57,1 prosent er enten svært for-
nøyd eller godt/middels fornøyd. 21,3 prosent er
misfornøyd i større eller mindre grad, der de fleste
har svart at de er litt misfornøyd, (12,3 prosent i
kategori 3).
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Nærmeste leder
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Svarfordeling

Nærmeste leder, alt i alt
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Gjennomsnitt: 4,56.
81,5 prosent er fornøyd i større eller mindre grad,
og 57,1 prosent er enten svært fornøyd eller
godt/middels fornøyd. 18,5 prosent er misfornøyd i
større eller mindre grad; de fleste av disse er litt
misfornøyd (10,3 prosent i kategori 3).

- behandler deg med respekt

Svært fornøyd5432Svært mis-fornøyd

respekt

50

40

30

20

10

0

Pe
rc

en
t

respekt

Gjennomsnitt: 5,02 – høyest i denne delen.
89 prosent er fornøyd i større eller mindre grad, og
hele 74,9 prosent er enten svært fornøyd eller
godt/middels fornøyd. 10,9 prosent er misfornøyd i
større eller mindre grad.

- gir klart uttrykk for hva som forventes
i jobben
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Gjennomsnitt: 4,57.
83,3 prosent er fornøyd i større eller mindre grad,
og 57,5 prosent er enten svært fornøyd eller
godt/middels fornøyd. Av de 16,8 prosent som er
misfornøyd i større eller mindre grad, er over 10
prosent litt misfornøyd.

- gir tilbakemelding i forhold til den job-
ben som utføres
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Gjennomsnitt: 4,17.
71,3 prosent er fornøyd i større eller mindre grad,
mens 28,8 prosent er misfornøyd (sum kategori 1-
3). Foruten oppfølging ved sykefravær, er det nær-
meste leders evne til å gi tilbakemeldinger på den
jobben man utfører, som får dårligst score. Men
samtidig er det stor spredning i svarene.
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- gir den ansatte reell innflytelse
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Gjennomsnitt: 4,5.
80,5 prosent er fornøyd i større eller mindre grad,
og 57,3 prosent er enten svært fornøyd eller
godt/middels fornøyd. 19,5 prosent er misfornøyd i
større eller mindre grad.

- virker motiverende for å nå felles mål
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Gjennomsnitt: 4,34.
Her svarer 76,1 prosent at de er fornøyd i større
eller mindre grad, og andelen misfornøyde er der-
med over 20 prosent, nærmere bestemt 23,9. Over
halvparten (51,6 prosent) er enten svært eller
godt/middels fornøyd.

- er opptatt av arbeidsforholdene på
arbeidsplassen

Svært fornøyd5432Svært mis-fornøyd

opptatt av arbeidsforholdene

30

25

20

15

10

5

0

Pe
rc

en
t

opptatt av arbeidsforholdene

Gjennomsnitt: 4,46.
77,9 prosent er fornøyd i større eller mindre grad,
og 56,2 prosent er enten svært fornøyd eller
godt/middels fornøyd med nærmeste leder på dette
området. Men samtidig er 22 prosent er misfornøyd
i større eller mindre grad.

- er opptatt av kvaliteten på tjenestene
som ytes på arbeidsplassen

Svært fornøyd5432Svært mis-fornøyd

opptatt av kvalitet på tjenestene

40

30

20

10

0

Pe
rc

en
t

opptatt av kvalitet på tjenestene

Gjennomsnitt: 4,72.
85,4 prosent er fornøyd i større eller mindre grad,
og til sammen 65,5 prosent er enten svært fornøyd
eller godt/middels fornøyd. 14,6 prosent er misfor-
nøyd i større eller mindre grad; de flest av disse er
litt misfornøyd (8,9 prosent i kategori 3).
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- oppfølging ved sykefraværet
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Gjennomsnitt: 4,13 – det laveste i denne delen.

Når det gjelder oppfølging av sykefravær, mener
33,4 prosent av de som har hatt sykefravær over to
uker i løpet av siste 12 måneder at den oppfølgin-
gen de har fått av sin nærmeste leder ikke har vært
tilfredsstillende. Det som er spesielt med svarene, er
at andelen svært misfornøyde er høyere enn for
kategori 2 – middels misfornøyd. Men samtidig
svarer 66,7 prosent at de er fornøyde i større eller
mindre grad, og 48,5 er enten svært eller
godt/middels fornøyd. 

Dette er dermed et forhold som utkrystalliserer seg
som et område hvor Lillehammer kommune har et
forbedringspotensiale, og vil dermed bli fokusert på
og jobbet med.
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Medarbeidersamtale

Å gjennomføre medarbeidersamtaler er det andre området hvor Lillehammer kommune har et klart forbedringspotensiale – bare 34,4 prosent har svart at de har hatt medar-
beidersamtale i løpet av de siste 12 månedene.  Men, som vi ser av diagrammet, er de som har hatt medarbeidersamtale jevnt over fornøyde. Det man ikke er fullt så fornøyd
med, er oppfølgingen av det man har blitt enige om. Som den røde pilen indikerer, er det mer enn 20 prosent som ikke er fornøyde med dette forholdet.
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Svarfordeling

Samlet inntrykk av medarbeidersam-
talen
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Gjennomsnitt: 4,7.
88,3 prosent er fornøyd i større eller mindre grad,
og 62,6 prosent er enten svært fornøyd eller
godt/middels fornøyd i forhold til samlet inntrykk av
samtalen. 11,7 prosent er misfornøyd i større eller
mindre grad; de fleste av disse er litt misfornøyd,
(8,6 prosent i kategori 3).

- temaene som ble tatt opp
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Gjennomsnitt: 4,7.
89,2 prosent er fornøyd med temaene som ble tatt
opp, og 61,8 prosent er enten svært fornøyd eller
godt/middels fornøyd. Samtidig er 10,8 prosent
misfornøyd i større eller mindre grad; de fleste av
disse er litt misfornøyd (7,9 prosent i kategori 3).

- måten medarbeidersamtalen ble
gjennomført på
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Gjennomsnitt: 4,77.
Når det gjelder måten samtalen ble gjennomført på
er 88 prosent er fornøyd i større eller mindre grad,
og 65,7 prosent er enten svært fornøyd eller
godt/middels fornøyd. 12 prosent er misfornøyd i
større eller mindre grad; de fleste av disse er litt
misfornøyd, (8,5 prosent i kategori 3).

- oppfølging av det dere ble enige om

Svært fornøyd5432Svært mis-fornøyd

oppfølging

30

20

10

0

Pe
rc

en
t

oppfølging

Gjennomsnitt: 4,35.
I forhold til oppfølging av det man ble enige om
under medarbeidersamtalen, er andel misfornøyde
23,6 prosent. Flest er litt misfornøyd, men kategori-
ene 1 og 2 summerer seg til 8,7 prosent. De fleste
er likevel fornøyde; 76,4 prosent har krysset i en av
kategoriene 4, 5 eller 6, der 51,6 prosent er enten
svært fornøyd eller godt/middels fornøyd. 
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Fysiske forhold
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Svarfordeling
Som pilene i diagrammet på forrige side indikerer,
er andelen fornøyde under 80 prosent på alle ele-
mentene knyttet til de fysiske forholdene. Andelen
misfornøyde varierer fra 31,5 prosent (fysiske for-
hold, alt i alt) og opp nærmere 40 prosent (innekli-
ma). Det er imidlertid en relativt stor spredning i
svarene, som her kan tolkes som at standarden
varierer mellom ulike arbeidsplasser.

Fysiske forhold, alt i alt
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Gjennomsnitt: 3,99.
68,4 prosent er fornøyd, mens 31,5 prosent er mis-
fornøyd i større eller mindre grad; de fleste av disse
er litt misfornøyd, (20,8 prosent i kategori 3).

- inneklima (temperatur, luftkvalitet o.l.)
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Gjennomsnitt: 3,72.
Til sammen er 60,3 prosent er fornøyd, mens 39,7
prosent er misfornøyd i større eller mindre grad.

- inventar og utstyr
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Gjennomsnitt: 3,96.
67,5 prosent er fornøyd i større eller mindre grad
med inventaret og utstyret på arbeidsplassen. Ho-
vedtyngden av svarene ligger i kategori 4, litt for-
nøyd, med 31,8 prosent. Av de 32,5 prosent som er
misfornøyd i større eller mindre grad, utgjør kate-
gori 3 - litt misfornøyd - mest, med 19,1 prosent.

-  de fysiske omgivelsene som triv-
selsfaktor (romløsning, farger, interiør,
og lignende)
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Gjennomsnitt: 3,9.
63,3 prosent er fornøyd i større eller mindre grad,
og 35,7 prosent er enten svært fornøyd eller
godt/middels fornøyd. 36,6 prosent er misfornøyd i
større eller mindre grad; de fleste av disse er litt
misfornøyd, (21,5 prosent i kategori 3).
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Overordnet ledelse
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Svarfordeling
Alle ansatte ble spurt om hvor fornøyde eller mis-
fornøyde de er med den overordnete ledelsen (råd-
mann og kommunalsjefer) alt i alt, om de bidrar til å
utvikle kommunen i positiv retning og om de er
tydelige på hva som er kommunens overordnede
mål. I tillegg ble tjenesteområdeledere og fagen-
hetsledere spurt om de er tydelige i sin ledelse, om
de er opptatt av arbeidsforholdene på vedkommen-
des arbeidsplass og om de er opptatt av kvaliteten
på tjenestene som ytes på arbeidsplassen deres.
Svarfordelingen på de spørsmålene som kun er
rettet til tjenesteområde- og fagenhetsledere kan
pga. anonymitetshensyn ikke vises. 

Det ser ut til at svært mange ikke har noen mening
om kommunens overordnete ledelse, og blant de
som har krysset i en av fornøydhets-kategoriene,
ligger hovedvekten av svarene i kategori 4 (litt
fornøyd). 

Overordnet ledelse, alt i alt
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Gjennomsnitt: 3,58.
Det var 45,6 prosent som ikke hadde noen mening
på dette spørsmålet. De øvrige fordeler seg med
57,3 prosent som er fornøyde og 42,7 prosent som
er misfornøyde i større eller mindre grad. De fleste
som er misfornøyde, er litt misfornøyde prosent
(25,8 prosent i kategori 3).

- bidrar til å utvikle kommunen i en po-
sitiv retning
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Gjennomsnitt: 3,56.
38,5 prosent har ingen mening om hvorvidt den
overordnede ledelsen bidrar til å utvikle kommunen
i positiv retning. 55,7 prosent er fornøyde med
rådmann og kommunalsjefer i så henseende, mens
44,4 prosent er det ikke. 

- er tydelige på hva som er kommu-
nens overordnede mål
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Gjennomsnitt: 3,52.
På dette spørsmålet har 39,3 prosent svart at de
ikke har noen mening, mens de øvrige fordeler seg
med 52,3 prosent som er fornøyde i større eller
mindre grad og 47,7 prosent som er misfornøyde. 
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Vurdering av egen arbeidsplass
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Svarfordeling

Stolthet over egen arbeidsplass, alt i
alt
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Gjennomsnitt: 4,69.
På dette spørsmålet har til sammen 88,2 prosent
svart i kategoriene 4, 5 og 6, der 6 er svært stolt. I
den andre delen av skalaen finner vi 11,8 prosent
som svarer at de ikke er så stolte over arbeidsplas-
sen sin. 

Sosialt miljø på arbeidsplassen
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Gjennomsnitt: 4,76.
88,4 prosent vurderer det sosiale miljøet på ar-
beidsplasen sin som godt (kategori 4, 5 og 6). 11,6
prosent vurderer det som dårlig; her finner vi de
fleste svarene i kategori 3 (8,5 prosent).

Arbeidsplassens omdømme blant inn-
byggerne i kommunen
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Gjennomsnitt: 4,5.
86,3 prosent tror arbeidsplassen deres har et godt
omdømme blant innbyggerne i kommunen, og ho-
vedvekten av svarene ligger i kategori 4 og 5 med
henholdsvis 34,6 og 36 prosent. 

Vurdert brukertilfredshet i i forhold til
den eller de tjenestene som arbeids-
stedet yter
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Gjennomsnitt: 4,65.
91,9 prosent tror brukerne er fornøyde med de
tjenestene vedkommendes arbeidssted yter. 6,5
prosent tror brukerne er litt misfornøyd, mens bare
1,5 prosent har krysset i kategoriene 1 og 2.
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Oppsummering
Fornøyde og kompetente medarbeidere er nødvendig for å kunne yte gode tjenes-
ter til brukerne i Lillehammer kommune. Undersøkelsen vil være et redskap for å
yte enda bedre tjenester til innbyggerne gjennom å fokusere på gode arbeidsfor-
hold og godt arbeidsmiljø for våre ansatte.

Undersøkelsen er en del av styringsverktøyet til Lillehammer kommune, og inngår i
systemet av regelmessige bruker- og medarbeiderundersøkelser som vi er i ferd
med å innføre. Disse er et redskap for kommunens ledere til å utvikle sine enheter.
Medarbeidertilfredshet er et av flere områder som lederne måles på. Oppfølgingen
av undersøkelsene og eventuelle tiltak skjer som en del av den løpende dialogen
mellom ledere og rådmann.

Det resultatene fra undersøkelsen har vist, er først og fremst at trivselen er høy
med et gjennomsnitt på 4,91. Det vil likevel alltid være slik at ikke alle er like for-
nøyde med alt. Målsettingen om at 80 prosent skal være fornøyde, er dermed et
realistisk mål.

Vi har sett at denne målsettingen ikke er nådd for alle forhold. På noen alt-i-alt-
spørsmål er det noen som ikke har en andel på 80 prosent som er fornøyde, men
under hver overskrift (hovedgruppene av spørsmål), er det forhold der over 80
prosent er fornøyde. I tillegg er det i andre temagrupper enkeltspørsmål der flere
enn 20 prosent er misfornøyd.

Samtidig som ikke alle er fornøyde med alt samtidig, er det også slik at man ikke
kan gjøre noe med alt på en gang. Man må derfor velge noen områder man skal
satse på først. På bakgrunn av det samlede resultatet fra undersøkelsen vil det bli
satt ekstra fokus på oppfølging av sykemeldte. I tillegg skal man arbeide videre
mot målsetningen om at alle skal ha tilbud om årlig medarbeidersamtale. 

Dette vil være overordnete fokusområder i organisasjonen Lillehammer kommune.
I tillegg kan det være andre ting som må jobbes med i de enkelte virksomhetene i
kommunen basert på delrapportene som er utarbeidet for disse.


