
 

   
  

 

 

 

 
Til alle ansatte i Harstad kommune      mai 2017 

     

         

 

 
Medarbeiderundersøkelse 2017 - 10-FAKTOR 

 

 

 

Bakgrunn og formål 

I vår Verdihåndbok har vi som mål at Harstad kommune skal oppleves som en «åpen og 

REAL» organisasjon med fokus på å yte stadig bedre tjenester. Harstad kommune skal 

være en arbeidsplass med høy trivselsfaktor, og hvor man skal se fram til å gå på jobb, 

møte kollegaer og brukere. Tilbakemeldinger fra ansatte og brukere skal benyttes til 

forbedrings- og utviklingsarbeid. Medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR er vår metode 

for å få tilbakemelding fra deg som ansatt. 

 

Undersøkelsen skal bidra til utvikling av godt arbeidsmiljø og god tjenestekvalitet. 

Utviklingsarbeidet skal ha et kontinuerlig perspektiv. Dette er en del av vårt 

systematiske HMS-arbeid.  

 

Resultatene danner et viktig grunnlag for at ledelse og ansatte i fellesskap skal arbeide 

målrettet og utviklingsrettet mot et godt arbeidsmiljø og gode kommunale tjenester.  

 

 

Hvem skal svare? 

Alle ansatte har i henhold til Arbeidsmiljøloven plikt til å medvirke i det systematiske 

HMS- arbeidet. Arbeidstaker skal også medvirke til gjennomføring av de tiltak som blir 

satt i verk for å skape godt arbeidsmiljø. 10-FAKTOR-undersøkelsen anses som en viktig 

del av dette arbeidet og vil dermed ikke være noe man kan velge bort som ansatt.  

 

De som er forpliktet til å besvare undersøkelsen er: 

 Alle fast ansatte, uavhengig av stillingsprosent.  

 Alle vikarer med fast månedslønn, uavhengig av stillingsprosent.  

 Tilkallingsvikarer som er i arbeid i enheten. En rettesnor er at de må ha en viss 

innsikt i virksomheten og forholdene rundt. 

 De som er sykemeldte eller i permisjon. 

 Lærlinger 

 

Hvem skal IKKE svare: 

 Tilkallingsvikarer som bare er inne av og til. 

 Oppdragstakere som f.eks. støttekontakter og personer med omsorgslønn  

 

 

Innhold og tidsbruk  

Undersøkelsen består totalt av 36 påstander. Det tar ca. 15 minutter å besvare, det vil 

være 5 svaralternativ fra svært enig til svært uenig. Du har anledning til å benytte 

undersøkelsens kommentarfelt helt til slutt. 

 

Begrepsavklaringer 

I undersøkelsen brukes begrepene nærmeste leder i noen av påstandene.  

Med nærmeste leder menes den leder som har personalansvar for deg, følger opp ditt 

daglige arbeid og har medarbeidersamtale med deg.  



 

 

Hvordan svarer du? 

Undersøkelsen kan besvares via nettsiden www.10faktor.no fra 22. mai til 15. juni. 

Brukernavn og passord vil bli sendt til din kommunale jobb-epost. Det vil kreves at du 

leser/aksepterer elektronisk samtykkeerklæring, som dukker opp når du starter 

undersøkelsen. Dersom du ikke har tilgang til datamaskin/internett, legger din leder til 

rette ved å gi tilbud om slik tilgang.  

 

Anonymitet 

Undersøkelsen er lagt opp slik at du skal kunne føle deg trygg på at de svarene du gir 

behandles anonymt. Avdelinger med færre enn 3 ansatte vil det ikke kunne tas ut 

rapport på, men ansattes svar er likevel med i resultatet for enheten og Harstad 

kommune som helhet. 

 

Hvordan følges undersøkelsen opp?  

Etter at undersøkelsen er fullført vil din leder formidle resultatene for din arbeidsplass til 

hele personalgruppa. Resultatene vil bli oppsummert i 10 faktorer som er avgjørende for 

å utvikle godt arbeidsmiljø og gode tjenester. De 10 faktorene er: 
 

FAKTOR 1 – OPPGAVEMOTIVASJON:  Motivasjon for selve oppgaven 

FAKTOR 2 – MESTRINGSTRO:   Tiltro til egen jobbkompetanse  

FAKTOR 3 – SELVSTENDIGHET:   Opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig  

FAKTOR 4 – BRUK AV KOMPETANSE:  Opplevd bruk av egen kompetanse  

FAKTOR 5 – MESTRINGSORIENTERT LEDELSE: Ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne  

best mulig ut fra egne forutsetninger  

FAKTOR 6 – ROLLEKLARHET:   Tydelig kommuniserte forventninger  

FAKTOR 7 – RELEVANT KOMPETANSEUTVIKLING: Medarbeiderens opplevelse av egne  

muligheter til relevant kompetanseutvikling ut fra 

egen jobbrolle, oppgaver og behov  

FAKTOR 8 – FLEKSBILITETSVILJE:   Villighet til å være fleksibel på jobb  

FAKTOR 9 – MESTRINGSKLIMA:   Kultur for å samarbeide og gjøre hverandre gode  

FAKTOR 10 – NYTTEORIENTERT MOTIVASJON: Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt  

for andre 

 

Her er link til mer informasjon om de 10 faktorene: 

http://www.10faktor.no/ks/hva_er_10-faktor+/de_ti_faktorene/ 

 

Det er i hovedsak dere selv som kan gjøre noe med de faktorene som undersøkelsen 

måler. Tilbakemeldinger fra ansatte skal benyttes til forbedrings- og utviklingsarbeid 

(kontinuerlig forbedring). Leder har sammen med HMS-gruppene ansvar for at alle 

ansatte involveres i å lage en handlings-/tiltaksplan i etterkant av undersøkelsen. 

Hvordan dette skal gjennomføres, vil være tema på høstens ledersamlinger i Harstad 

kommune.  

 

Lykke til og takk for ditt bidrag for arbeidsmiljøet! 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

Hugo Thode Hansen 

rådmann 

 

 

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med din leder eller:  

 Max Jenssen, personalsjef, tlf. 77 02 61 50 

 Mona Paulsen, HMS-rådgiver, tlf. 77 02 61 51 

 Birgitte Hangeland, kvalitetsrådgiver, tlf. 77 02 60 24 

http://www.10faktor.no/
http://www.10faktor.no/ks/hva_er_10-faktor+/de_ti_faktorene/

