




















Data registreres på ønsket enhetsnivå. Verktøyet aggregerer data automatisk til tjeneste- og 

kommunenivå.

BAKGRUNNSSPØRSMÅL

Vi ønsker at du svarer på noen bakgrunnsspørsmål

KJØNN?

Jeg er

Under 30 år

31-49 år

50 år eller eldre

Kvinne

Mann 
Under 3 år

3 til 10 år

Over 10 år

ALDER?

Jeg er
ANSATT HVOR LENGE? (hvor lenge har jeg 

vært ansatt i nåværende kommune)

UTDANNING?

Jeg har følgende utdanning. Sett kryss for det høyeste alternativet som gjelder deg

Grunnskole

Videregående opplæring

Høyskole eller universitet

Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan du trives på jobben. Du skal 

foreta en rangering fra 1 (svært liten grad) til 6 (svært stor grad). Sett kryss i den ruta du 

mener stemmer best med din oppfatning.

Dersom noen av spørsmålene ikke kan besvares eller at noen av spørsmålene ikke er

relevante, så kan du benytte deg av svaralternativet «Vet ikke».

Organisering av arbeidet

Spørsmålene her dreier seg først og fremst om hvordan det legges til rette for at du kan 

gjøre jobben din på en god måte, og hvilken grad du selv bidrar.

I hvilken grad

1. får du tilstrekkelig informasjon til å kunne gjøre en god jobb?

2. er du kjent med målene for din arbeidsplass?

3. er du med på å utarbeide målene for din arbeidsplass?

4. bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål?

5. har du nok tid til å gjøre jobben din?

6. har du utstyr til å få gjort jobben din (for eksempel data, verktøy, hjelpemidler)?

7. Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med hvordan jobben din er tilrettelagt?



Innhold i jobben

Spørsmålene her dreier seg om innholdet i den jobben du til daglig utfører.

I hvilken grad

8. har du nok utfordringer i jobben?

9. har du nødvendig kompetanse for å utføre dine arbeidsoppgaver?

10. har du mulighet til å jobbe selvstendig?

11. mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg?

12. Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med innholdet i jobben din?

Fysiske arbeidsforhold

Spørsmålene her dreier som de fysiske arbeidsforholdene knyttet til jobben din.

I hvilken grad 

13. er du fornøyd med inneklimaet på arbeidsplassen din?

14. er du fornøyd med standarden på arbeidslokalene dine?

15. opplever du at det er trygt på arbeidsplassen din?

16. Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med de fysiske arbeidsforholdene i jobben din?

Samarbeid og trivsel med kollegene

Spørsmålene her dreier seg om hvordan du trives sammen med dine kolleger og om

samarbeidet med dem.

I hvilken grad 

17. trives du sammen med dine kolleger?

18. løser dere felles arbeidsoppgaver på din arbeidsplass på en god måte?

19. Alt i alt, hvor fornøyd er du med samarbeidet med dine kolleger på arbeidsplassen?

Mobbing, diskriminering og varsling

Dette spørsmålet handler om i hvilken grad det er mobbing blant kollegaer og ledere på 

din arbeidsplass, om det er diskriminering og om du føler du kan melde fra om 

kritikkverdige forhold. (1 = mye mobbing, 6 = ingen mobbing)

I hvilken grad 

20. er arbeidsmiljøet på din arbeidsplass uten mobbing?

21. er din arbeidsplass integrerende når det gjelder kjønn, etnisk tilhørighet, religion 

osv?

22. er det lagt til rette for mulighet til at du kan melde fra om kritikkverdige forhold på din 

arbeidsplass? 



Nærmeste leder

Disse spørsmålene gjelder forholdet til den lederen som har personalansvar for deg –

dvs. den lederen som du vil henvende deg til når det gjelder spørsmål om din 

arbeidssituasjon/ permisjon etc.

I hvilken grad opplever du at din nærmeste leder

23. gir klart uttrykk for hva som forventes av deg i jobben?

24. gir deg tilstrekkelig tilbakemelding på den jobben du gjør?

25. har innsikt i jobben du gjør?

26. er lydhør overfor dine synspunkter?

27. tar spørsmål om etikk på arbeidsplassen alvorlig?

28. Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med din nærmeste leder? 

Medarbeidersamtale

Har du fått tilbud om medarbeidersamtale

29. Har du fått tilbud om medarbeidersamtale i løpet av de siste 12 månedene?

□ Ja

□ Nei

Dersom du har svart ja,

30. har du hatt medarbeidersamtale med din nærmeste leder i løpet av de siste 12

månedene?

□ Ja

□ Nei

Dersom du har svart ja, i hvilken grad

31. har din leder fulgt opp det dere ble enige om i samtalen?

32. har du fulgt opp det dere ble enige om i samtalen?

Overordnet ledelse

Her ønsker vi din oppfatning av kommunens overordnede administrative ledelse. I de 

fleste kommuner gjelder det rådmannen og dennes ledergruppe. For de kommunene 

som ikke

har rådmann, mener vi her kommunens øverste administrative toppledelse

I hvilken grad synes du overordnet administrativ ledelse

33. er tydelig i forhold til kommunens retning og mål?

34. bidrar til å skape et positivt bilde av kommunen blant innbyggerne?

35. tar spørsmål om etikk i kommuneorganisasjonen alvorlig?

36. Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med den overordnede ledelsen i kommunen? 



Faglig og personlig utvikling

Spørsmålene her dreier seg om kompetanse og læringsmuligheter i jobben

I hvilken grad

37. lærer du noe nytt gjennom jobben din?

38. legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig for jobben din?

39. Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med muligheten for læring i jobben?

Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger

Disse spørsmålene gjelder de systemene som er etablert for lønnsfastsettelsen,

arbeidstidsordninger og stillingsstørrelse

I hvilken grad er du fornøyd med

40. lønnen din i forhold til jobben du gjør?

41. måten din individuelle lønn blir fastsatt?

42. arbeidstidsordningen i jobben (flexitid, turnus, vaktplan, arbeidshelger)?

43. muligheten for å få en stillingsstørrelse som er tilpasset dine behov?

44. Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med lønns- og arbeidstidsordningene i jobben 

din?

Stolthet over egen arbeidsplass

Disse spørsmålene er knyttet til hvor stolt du er av din egen arbeidsplass du arbeider 

for. Vi bruker her ordet «arbeidsplass», det kan bety for eksempel barnehagen, skolen, 

ditt tjenestested osv.

I hvilken grad

45. tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen?

46. tror du brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?

47. vil du anbefale andre å søke jobb på din arbeidsplass?

48. tror du at du jobber i kommunen om 3 år?

49. Alt i alt, i hvilken grad er du stolt over arbeidsplassen din?

Helhetsvurdering

50. Alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din? 



Har du noen andre kommentarer til din arbeidssituasjon?

Ikke skriv kommentarer her som gjør det mulig for andre å forstå at det er du som har 

svart. Skriv heller ikke noe som andre kan oppleve som sårende.

Jeg samtykker til at min kommentar kan benyttes i offentlig rapport og/eller internt

utviklingsarbeid.

□ Ja 

□ Nei

Takk for hjelpen!










