
 

AAKKUURREEYYRRII  
 

LLÍÍÐÐAANN,,  HHEEIILLSSAA  OOGG  SSTTAARRFFSSTTEENNGGDD  

VVIIÐÐHHOORRFF 
Viðhorfskönnun meðal starfsfólks 

sveitarfélaga 2013 
 

 
 
 

HHjjöörrddííss  SSiigguurrsstteeiinnssddóóttttiirr 

 
September 2013 

 

ÖÖLLDDRRUUNNAARRHHEEIIMMIILLII 



1 of 33

Akureyri feb 2013 

1. Ert þú karl eða kona?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Karl 3.4% 5

Kona 96.6% 142

  answered question 147

  skipped question 2

2. Á hvaða aldursbili ert þú?

 
Response 

Percent

Response 

Count

30 ára eða yngri 23.0% 34

31-40 ára 16.2% 24

41-50 ára 22.3% 33

51-60 ára 24.3% 36

61 árs eða eldri 14.2% 21

  answered question 148

  skipped question 1
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3. Hve lengi hefur þú starfað hjá Akureyrarbæ?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Skemur en ár 11.6% 17

1-5 ár 38.8% 57

6-10 ár 16.3% 24

11-20 ár 21.1% 31

21 ár eða lengur 12.2% 18

  answered question 147

  skipped question 2
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4. Hverjar voru ástæður þess að þú hófst starf á vinnustaðnum? Merktu við einn reit í 

hverjum lið frá a-i eftir því hversu mikil áhrif staðhæfingin hafði á ákvörðun þína.

  Engin áhrif Lítil áhrif Nokkur áhrif Mikil áhrif
Rating 

Count

a) Starfið hæfði vel menntun minni 19.5% (26) 5.3% (7) 15.8% (21) 59.4% (79) 133

b) Ég vil njóta starfsöryggis 6.3% (8) 13.4% (17) 37.8% (48) 42.5% (54) 127

c) Launin, kjör og réttindi 15.0% (19) 40.9% (52) 32.3% (41) 11.8% (15) 127

d) Það var erfitt að fá annað starf 44.9% (57) 15.0% (19) 19.7% (25) 20.5% (26) 127

e) Starfið virtist bjóða upp á 

möguleika á starfsframa
34.4% (43) 28.8% (36) 24.8% (31) 12.0% (15) 125

f) Ég þekkti fólk sem vann á 

staðnum
46.1% (59) 25.8% (33) 18.0% (23) 10.2% (13) 128

g) Starfið virtist áhugavert 4.4% (6) 5.9% (8) 34.1% (46) 55.6% (75) 135

h) Starfið býður upp á sveigjanleika 

sem hentar mér mjög vel
11.7% (15) 14.8% (19) 41.4% (53) 32.0% (41) 128

i) Annað 80.9% (38) 2.1% (1) 0.0% (0) 17.0% (8) 47

Hvað annað? 

 
9

  answered question 145

  skipped question 4

5. Hvað ertu í háu starfshlutfalli? (fullt starf 100%)

 
Response 

Average

Response 

Total

Response 

Count

Skrifaðu starfshlutfall í 

tölustöfum (slepptu %) 
 

  70.07 9,670 138

  answered question 138

  skipped question 11
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6. Hvers vegna ert þú í hlutastarfi? Það má svara fleirum en einum valkosti.

 
Response 

Percent

Response 

Count

Vegna fjölskylduaðstæðna 32.2% 39

Hef ekki áhuga á að vinna meira 36.4% 44

Hefur ekki boðist hærra 

starfshlutfall
29.8% 36

Er í námi með vinnu 13.2% 16

Er einnig í starfi annars staðar 5.8% 7

Vegna heilsu minnar 15.7% 19

Önnur ástæða, hvaða? 

 
12.4% 15

  answered question 121

  skipped question 28

7. Hver er að jafnaði vinnutími þinn?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Dagvinna með föstum vinnutíma 20.3% 29

Dagvinna með sveigjanlegum 

vinnutíma (þó innan marka)
5.6% 8

Vaktavinna með föstu 

vaktaskipulagi
5.6% 8

Vaktavinna með breytilegu 

vaktaskipulagi (TimeCare)
67.1% 96

Annað fyrirkomulag á vinnutíma 1.4% 2

  answered question 143

  skipped question 6
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8. Hvað vinnur þú að jafnaði mikla yfirvinnu á mánuði?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Enga 21.3% 29

Minna en 5 klst. á mánuði 27.9% 38

6-10 klst. á mánuði 25.7% 35

11-30 klst. á mánuði 17.6% 24

31-50 klst. á mánuði 2.9% 4

Meira en 50 klst. á mánuði 4.4% 6

  answered question 136

  skipped question 13

9. Hefur orðið breyting á starfi þínu síðan efnahagshrunið varð í október 2008? Það má 

svara fleirum en einum valkosti.

 
Response 

Percent

Response 

Count

Já, ég er í lægra starfshlutfalli 17.7% 23

Já, ég er í hærra starfshlutfalli 10.8% 14

Já, ég hef lækkað í launum 6.9% 9

Já, ég hef hækkað í launum 6.9% 9

Já, ég hef verið færð(ur) milli deilda 

innan sama sveitarfélags
3.8% 5

Já, mér hafa verið fengin önnur 

verkefni innan sömu deildar
7.7% 10

Nei 58.5% 76

  answered question 130

  skipped question 19
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10. Hefur starfsfólki á þínum vinnustað verið sagt upp og það látið af störfum vegna 

efnahagshrunsins sem varð í október 2008?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Já 25.8% 32

Nei 74.2% 92

  answered question 124

  skipped question 25

11. Telur þú að þú getir haldið starfi þínu hjá sveitarfélaginu næstu 12 mánuði ef þú 

óskar eftir því?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Já 95.9% 140

Nei 4.1% 6

  answered question 146

  skipped question 3

12. Óttast þú að verða flutt(ur) til í starfi gegn vilja þínum?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Já 4.8% 7

Nei 95.2% 139

  answered question 146

  skipped question 3
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13. Starfskröfur. Vinsamlegast merktu í einn reit í hverjum lið.

 

Mjög 

sjaldan 

eða aldrei

Fremur 

sjaldan
Stundum Fremur oft

Mjög oft 

eða alltaf

Rating 

Count

a. Er vinnuálag svo ójafnt að 

verkefnin hlaðist upp?
17.0% (24) 24.8% (35) 31.9% (45) 16.3% (23) 9.9% (14) 141

b. Verður þú að vinna aukavinnu? 29.9% (41) 27.0% (37) 30.7% (42) 8.8% (12) 3.6% (5) 137

c. Verður þú að vinna á miklum 

hraða?
5.1% (7) 9.4% (13) 36.2% (50) 29.0% (40) 20.3% (28) 138

d. Hefur þú of mikið að gera? 5.0% (7) 12.9% (18) 43.2% (60) 24.5% (34) 14.4% (20) 139

e. Eru verkefnin of erfið fyrir þig? 35.9% (51) 39.4% (56) 21.8% (31) 2.8% (4) 0.0% (0) 142

f. Krefjast verkefnin meiri 

þekkingar en þú hefur?
42.3% (60) 37.3% (53) 16.9% (24) 1.4% (2) 2.1% (3) 142

g. Nýtist þekking þín og hæfni í 

núverandi starfi?
0.7% (1) 3.6% (5) 13.7% (19) 29.5% (41) 52.5% (73) 139

h. Býður starfið upp á skemmtilega 

krefjandi verkefni?
6.5% (9) 10.1% (14) 42.4% (59) 23.7% (33) 17.3% (24) 139

i. Ert þú ánægð(ur) með getu þína 

til að leysa vandamál í vinnunni?
0.0% (0) 0.7% (1) 14.2% (20) 52.5% (74) 32.6% (46) 141

  answered question 143

  skipped question 6
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14. Hlutverk og væntingar. Vinsamlegast merktu í einn reit í hverjum lið.

 

Mjög 

sjaldan 

eða aldrei

Fremur 

sjaldan
Stundum Fremur oft

Mjög oft 

eða alltaf

Rating 

Count

a. Eru markmiðin í starfi þínu skýr? 0.7% (1) 7.3% (10) 10.2% (14) 46.0% (63) 35.8% (49) 137

b. Eru starfsmenn upplýstir um 

stefnur og starfsáætlun 

vinnustaðarins?

2.2% (3) 8.1% (11) 27.4% (37) 39.3% (53) 23.0% (31) 135

c. Veist þú nákvæmlega til hvers er 

ætlast af þér í vinnunni?
0.7% (1) 1.4% (2) 9.4% (13) 37.4% (52) 51.1% (71) 139

d. Verður þú að gera eitthvað sem 

þér finnst að ætti að gera öðruvísi?
15.3% (21) 21.9% (30) 48.9% (67) 8.8% (12) 5.1% (7) 137

e. Færð þú verkefni til að leysa án 

þess að hafa nauðsynleg bjargráð 

til þess?
36.6% (49) 30.6% (41) 28.4% (38) 3.7% (5) 0.7% (1) 134

f. Gera tveir eða fleiri 

ósamræmanlegar kröfur til þín?
51.1% (69) 20.0% (27) 20.7% (28) 5.9% (8) 2.2% (3) 135

  answered question 140

  skipped question 9
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15. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum? Vinsamlegast 

merktu við einn reit fyrir hverja fullyrðingu.

 
Mjög 

ósammála

Frekar 

ósammála

Hvorki 

ósammála 

né 

sammála

Frekar 

sammála

Mjög 

sammála

Rating 

Count

a. Þegar á heildina er litið er ég 

ánægð(ur) í starfi mínu.
0.0% (0) 7.9% (11) 9.3% (13) 47.9% (67) 35.0% (49) 140

b. Ég stefni að því að vinna á 

þessum vinnustað a.m.k. næstu 

tvö árin.

6.6% (9) 8.0% (11) 23.4% (32) 27.0% (37) 35.0% (48) 137

c. Mér finnst vera gott jafnvægi hjá 

mér milli vinnu og einkalífs.
0.7% (1) 6.6% (9) 16.9% (23) 48.5% (66) 27.2% (37) 136

d. Ég er ánægð(ur) með núverandi 

vinnuaðstöðu mína.
2.9% (4) 14.4% (20) 15.8% (22) 36.7% (51) 30.2% (42) 139

e. Farið er eftir settum reglum um 

vinnuvernd og öryggismál á mínu 

vinnusvæði.

0.7% (1) 5.1% (7) 19.1% (26) 52.2% (71) 22.8% (31) 136

f. Ég er ánægð(ur) með það hvernig 

ég var sett(ur) inn í núverandi 

starf.

4.4% (6) 11.7% (16) 18.2% (25) 36.5% (50) 29.2% (40) 137

g. Ég er í góðri aðstöðu til þess að 

þroskast í starfi.
3.1% (4) 11.5% (15) 21.4% (28) 35.1% (46) 29.0% (38) 131

h. Ég tel mig eiga góða möguleika á 

starfsframa á vinnustaðnum.
12.8% (17) 20.3% (27) 36.8% (49) 17.3% (23) 12.8% (17) 133

i. Ég hugsa oft um að hætta í 

núverandi starfi.
42.2% (57) 17.0% (23) 16.3% (22) 14.8% (20) 9.6% (13) 135

  answered question 140

  skipped question 9
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16. Sveigjanleiki í starfi. Vinsamlegast merktu í einn reit í hvorum lið fyrir sig.

 

Mjög 

sjaldan 

eða aldrei

Fremur 

sjaldan
Stundum Fremur oft

Mjög oft 

eða alltaf

Rating 

Count

a. Getur þú stjórnað því hvað þú 

hefur mikið að gera?
34.1% (46) 25.9% (35) 27.4% (37) 9.6% (13) 3.0% (4) 135

b. Getur þú haft áhrif á ákvarðanir 

sem eru mikilvægar fyrir starf þitt?
10.7% (14) 16.0% (21) 45.8% (60) 23.7% (31) 3.8% (5) 131

  answered question 139

  skipped question 10

17. Forspá um vinnuna. Vinsamlegast merktu í einn reit í hvorum lið fyrir sig.

 

Mjög 

sjaldan 

eða aldrei

Fremur 

sjaldan
Stundum Fremur oft

Mjög oft 

eða alltaf

Rating 

Count

a. Veist þú með mánaðar fyrirvara 

hvers konar verkefni bíða þín?
26.2% (32) 15.6% (19) 15.6% (19) 28.7% (35) 13.9% (17) 122

b. Gengur orðrómur um 

fyrirhugaðar breytingar á 

vinnustaðnum?

29.4% (35) 36.1% (43) 26.1% (31) 6.7% (8) 1.7% (2) 119

  answered question 125

  skipped question 24
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18. Félagsleg samskipti. Vinsamlegast merktu við einn reit í hverjum lið.

 

Mjög 

sjaldan 

eða aldrei

Fremur 

sjaldan
Stundum Fremur oft

Mjög oft 

eða alltaf

Rating 

Count

a. Færð þú stuðning og hjálp með 

verkefni hjá vinnufélögum þínum, 

ef á þarf að halda?

2.2% (3) 2.2% (3) 7.4% (10) 36.3% (49) 51.9% (70) 135

b. Færð þú stuðning og hjálp með 

verkefni hjá næsta yfirmanni 

þínum, ef á þarf að halda?

3.7% (5) 5.1% (7) 14.7% (20) 32.4% (44) 44.1% (60) 136

c. Eru vinnufélagarnir fúsir til að 

hlusta á vandamál sem við er að 

glíma í vinnunni, ef á þarf að 

halda?

2.2% (3) 2.2% (3) 10.2% (14) 35.8% (49) 49.6% (68) 137

d. Er næsti yfirmaður þinn fús til að 

hlusta á vandamál sem við er að 

glíma í vinnunni, ef á þarf að 

halda?

5.1% (7) 5.9% (8) 10.3% (14) 26.5% (36) 52.2% (71) 136

e. Getur þú talað við vini þína um 

vandamál í vinnunni, ef á þarf að 

halda?

19.4% (26) 10.4% (14) 20.9% (28) 24.6% (33) 24.6% (33) 134

f. Getur þú talað við maka þinn eða 

einhvern annan nákominn um 

vandamál, ef á þarf að halda?

15.8% (21) 5.3% (7) 14.3% (19) 21.8% (29) 42.9% (57) 133

g. Metur næsti yfirmaður þinn það 

við þig ef þú nærð árangri í starfi?
5.3% (7) 7.6% (10) 20.5% (27) 28.8% (38) 37.9% (50) 132

h. Hefur þú tekið eftir óþægilegum 

ágreiningi hjá vinnufélögunum?
13.9% (19) 24.8% (34) 36.5% (50) 17.5% (24) 7.3% (10) 137

  answered question 137

  skipped question 12
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19. Hefur þú orðið fyrir einelti, kynferðislegu áreiti, kynbundnu áreiti, hótunum eða 

líkamlegu ofbeldi á núverandi vinnustað?

  Nei Já, einu sinni
Já, oftar en einu 

sinni

Rating 

Count

a) Einelti (sjá skýringu að ofan) 91.2% (125) 5.1% (7) 3.6% (5) 137

b) Kynferðislegt áreiti (sjá skýringu 

að ofan)
93.3% (126) 1.5% (2) 5.2% (7) 135

c) Kynbundið áreiti (sjá skýringu að 

ofan)
97.1% (132) 0.7% (1) 2.2% (3) 136

d) Hótunum 89.0% (121) 3.7% (5) 7.4% (10) 136

e) Líkamlegu ofbeldi 89.0% (121) 0.7% (1) 10.3% (14) 136

  answered question 137

  skipped question 12

20. Hver var gerandinn? Það má merkja við fleiri en einn aðila í hverri línu

  Stjórnandi/yfirmaður Vinnufélagi Viðskiptavinur/þjónustuþegi Annar
Rating

a) Einelti 22.2% (2) 77.8% (7) 0.0% (0)
0.0% 

(0)

b) Kynferðislegt áreiti 0.0% (0) 0.0% (0) 88.9% (8)
11.1% 

(1)

c) Kynbundið áreiti 25.0% (1) 0.0% (0) 75.0% (3)
0.0% 

(0)

d) Hótunum 20.0% (3) 0.0% (0) 80.0% (12)
0.0% 

(0)

e) Líkamlegt ofbeldi 0.0% (0) 0.0% (0) 100.0% (15)
0.0% 

(0)

  answered question

  skipped question
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21. Hvort er næsti yfirmaður þinn karl eða kona?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Karl 10.8% 11

Kona 89.2% 91

  answered question 102

  skipped question 47
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22. Spurningar um næsta yfirmann. Vinsamlegast merktu í einn reit í hverjum lið.

 

Mjög 

sjaldan 

eða aldrei

Fremur 

sjaldan
Stundum Fremur oft

Mjög oft 

eða alltaf

Rating 

Count

a. Hvetur næsti yfirmaður þinn þig 

til að taka þátt í mikilvægum 

ákvörðunum?

15.5% (20) 14.0% (18) 28.7% (37) 25.6% (33) 16.3% (21) 129

b. Útdeilir næsti yfirmaður þinn 

verkefnum á hlutlægan og réttlátan 

hátt?

10.0% (13) 10.0% (13) 18.5% (24) 33.8% (44) 27.7% (36) 130

c. Gætir næsti yfirmaður þinn 

réttlætis og jafnræðis í framkomu 

sinni við starfsmenn?

6.3% (8) 8.7% (11) 11.9% (15) 25.4% (32) 47.6% (60) 126

d. Valda samskipti þín við næsta 

yfirmann þinn þér streitu?
62.8% (81) 15.5% (20) 10.9% (14) 5.4% (7) 5.4% (7) 129

e. Þegar á heildina er litið er ég 

ánægð(ur) með stjórnun 

vinnustaðarins.

7.0% (9) 7.0% (9) 20.9% (27) 28.7% (37) 36.4% (47) 129

f. Ávallt er vandað til við ráðningar 

á vinnustaðnum.
1.6% (2) 8.7% (11) 23.0% (29) 42.9% (54) 23.8% (30) 126

g. Starfsfólk á vinnustaðnum er 

tilbúið að breyta vinnuaðferðum 

sínum til þess að mæta þörfum 

vinnustaðarins.

0.8% (1) 5.6% (7) 30.4% (38) 44.0% (55) 19.2% (24) 125

h. Hann/hún setur vinnustaðnum 

skýr markmið.
0.8% (1) 11.2% (14) 21.6% (27) 38.4% (48) 28.0% (35) 125

i. Honum/henni tekst vel að leysa 

þau starfsmannavandamál sem 

koma upp á vinnustaðnum.

7.2% (9) 10.4% (13) 24.8% (31) 31.2% (39) 26.4% (33) 125

j. Hann/hún gerir kröfu um vönduð 

vinnubrögð.
0.0% (0) 4.0% (5) 10.3% (13) 34.1% (43) 51.6% (65) 126

k. Hann/hún leiðbeinir og gagnrýnir 

á uppbyggilegan hátt.
4.8% (6) 6.4% (8) 16.0% (20) 33.6% (42) 39.2% (49) 125

l. Hann/hún tekur vel í ábendingar 

um það sem betur má fara.
3.2% (4) 6.4% (8) 20.0% (25) 28.8% (36) 41.6% (52) 125

m. Hann/hún kemur sér gjarnan hjá 

því að taka erfiðar ákvarðanir.
51.2% (62) 19.8% (24) 14.0% (17) 6.6% (8) 8.3% (10) 121

n. Hann/hún sýnir mér skilning 

þegar ég þarf að sinna fjölskyldu 4.1% (5) 2.5% (3) 11.5% (14) 30.3% (37) 51.6% (63) 122
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og einkamálum.

  answered question 131

  skipped question 18

23. Vinsamlegast merktu í einn reit í hverjum lið.

 

Mjög 

sjaldan 

eða aldrei

Fremur 

sjaldan
Stundum Fremur oft

Mjög oft 

eða alltaf

Rating 

Count

a. Er góður starfsandi ríkjandi á 

vinnustaðnum?
0.8% (1) 5.4% (7) 17.7% (23) 42.3% (55) 33.8% (44) 130

b. Ertu ánægð(ur) með 

upplýsingaflæðið á vinnustaðnum?
1.5% (2) 12.3% (16) 31.5% (41) 33.1% (43) 21.5% (28) 130

c. Bera stjórnendur umhyggju fyrir 

heilsu og líðan á starfsmanna?
6.2% (8) 10.1% (13) 10.9% (14) 27.1% (35) 45.7% (59) 129

  answered question 130

  skipped question 19

24. Er starfsfólki mismunað eftir kyni á vinnustaðnum?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Mjög lítið eða alls ekki 83.1% 108

Frekar lítið 10.8% 14

Nokkuð 3.1% 4

Frekar mikið 1.5% 2

Mjög mikið 1.5% 2

  answered question 130

  skipped question 19
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25. Er starfsfólki mismunað eftir aldri á vinnustaðnum?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Mjög lítið eða alls ekki 74.4% 96

Frekar lítið 15.5% 20

Nokkuð 9.3% 12

Frekar mikið 0.8% 1

Mjög mikið   0.0% 0

  answered question 129

  skipped question 20

26. Er líkamleg heilsa þín betri eða verri en fyrir efnahagshrunið sem varð í október árið 

2008?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Mun betri en fyrir efnahagshrunið 

sem varð í október árið 2008
4.0% 5

Nokkru betri en fyrir 

efnahagshrunið sem varð í október 

árið 2008

7.1% 9

Svipuð og fyrir efnahagshrunið 

sem varð í október árið 2008
61.1% 77

Nokkuð verri en fyrir 

efnahagshrunið sem varð í október 

árið 2008

19.8% 25

Mun verri en fyrir efnahagshrunið 

sem varð í október árið 2008
7.9% 10

  answered question 126

  skipped question 23
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27. Er andleg heilsa þín betri eða verri en fyrir efnahagshrunið sem varð í október árið 

2008?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Mun betri en fyrir efnahagshrunið 

sem varð í október árið 2008
7.2% 9

Nokkru betri en fyrir 

efnahagshrunið sem varð í október 

árið 2008

8.0% 10

Svipuð og fyrir efnahagshrunið 

sem varð í október árið 2008
70.4% 88

Nokkru verri en fyrir 

efnahagshrunið sem varð í október 

árið 2008

9.6% 12

Mun verri en fyrir efnahagshrunið 

sem varð í október 2008
4.8% 6

  answered question 125

  skipped question 24

28. Hefur vinnustaðurinn útvegað þér stuðning eða önnur úrræði til að bæta líðan þína?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Já 18.8% 22

Nei 81.2% 95

  answered question 117

  skipped question 32
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29. Hve marga daga, ef einhverja, hefur þú verið frá launaðri vinnu vegna veikinda á 

síðustu 12 mánuðum?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Aldrei 16.2% 21

1-7 daga 54.6% 71

8-14 daga 11.5% 15

3-4 vikur 3.8% 5

1-2 mánuði 9.2% 12

3-4 mánuði 3.8% 5

Meira en fjóra mánuði 0.8% 1

  answered question 130

  skipped question 19

30. Hefurðu mætt veik(ur) í vinnu vegna álags á síðustu 12 mánuðum?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Aldrei 40.0% 52

1-3 sinnum 38.5% 50

4-6 sinnum 10.0% 13

7-11 sinnum 3.8% 5

12 sinnum eða oftar 7.7% 10

  answered question 130

  skipped question 19
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31. Hefur þú leitað til læknis vegna veikinda/heilsubrests sem þú rekur til aðstæðna í 

vinnunni síðastliðna 12 mánuði?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Já 28.5% 37

Nei 71.5% 93

  answered question 130

  skipped question 19

32. Færðu nægan nætursvefn?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Já, 5-7 nætur vikunnar 49.2% 64

Já, 3-4 nætur vikunnar 36.2% 47

Já, 1-2 nætur vikunnar 4.6% 6

Já, nokkrum sinnum í mánuði 5.4% 7

Nei, næstum aldrei 4.6% 6

  answered question 130

  skipped question 19
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33. Áttu við svefnvandamál að stríða?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Mjög sjaldan eða aldrei 34.6% 45

Frekar sjaldan 20.8% 27

Stundum 23.8% 31

Frekar oft 16.2% 21

Mjög oft eða alltaf 4.6% 6

  answered question 130

  skipped question 19
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34. Hefur eitthvað af eftirfarandi einkennum truflað daglegt líf þitt?

 

Já, frá því að 

efnahagshrunið 

varð á 

haustmánuðum 

2008

Já, en einungis 

áður en 

efnahagshrunið 

varð á 

haustmánuðum 

2008

Já, ég hef 

fundið fyrir 

þessu bæði 

fyrir og eftir 

efnahagshrunið 

á 

haustmánuðum 

2008

Nei, 

aldrei

Rating 

Count

a) Þrekleysi 15.8% (18) 0.0% (0) 43.0% (49)
41.2% 

(47)
114

b) Vöðvabólga 14.0% (17) 0.0% (0) 66.9% (81)
19.0% 

(23)
121

c) Verkir í baki/herðum 11.9% (14) 0.0% (0) 66.9% (79)
21.2% 

(25)
118

d) Tíðir höfuðverkir 6.3% (7) 0.0% (0) 29.5% (33)
64.3% 

(72)
112

e) Verkir í kvið 5.5% (6) 0.9% (1) 16.4% (18)
77.3% 

(85)
110

f) Andþyngsli 4.6% (5) 0.0% (0) 13.8% (15)
81.7% 

(89)
109

g) Svefnerfiðleikar 12.8% (15) 0.0% (0) 38.5% (45)
48.7% 

(57)
117

h) Þungar áhyggjur 15.8% (18) 0.9% (1) 28.1% (32)
55.3% 

(63)
114

i) Kvíði 17.7% (20) 0.0% (0) 29.2% (33)
53.1% 

(60)
113

j) Depurð 14.2% (16) 0.0% (0) 29.2% (33)
56.6% 

(64)
113

k) Hjartsláttartruflanir 7.0% (8) 0.0% (0) 20.9% (24)
72.2% 

(83)
115

l) Hækkaður blóðþrýstingur 7.0% (8) 0.0% (0) 21.9% (25)
71.1% 

(81)
114

m) Ristilkrampi 0.0% (0) 1.8% (2) 18.3% (20)
79.8% 

(87)
109

n) Kvef/umgangspestir 5.4% (6) 0.0% (0) 58.9% (66)
35.7% 

(40)
112

  answered question 123
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  skipped question 26

35. Staðhæfingar um hugsanir og tilfinningar. Vinsamlegast merktu í þann reit sem lýsir 

best reynslu þinni síðastliðnar 2 vikur, einn reit í hverjum lið.

  Aldrei Sjaldan Stundum Oft Alltaf
Rating 

Count

a. Ég hef litið bjartsýnum augum til 

framtíðarinnar
0.0% (0) 4.8% (6) 11.2% (14) 54.4% (68) 29.6% (37) 125

b. Mér hefur þótt ég gera gagn 0.0% (0) 0.0% (0) 7.3% (9) 62.1% (77) 30.6% (38) 124

c. Ég hef verið 

afslöppuð/afslappaður
0.0% (0) 7.3% (9) 33.1% (41) 49.2% (61) 10.5% (13) 124

d. Mér hefur gengið vel að takast á 

við vandamál
0.0% (0) 4.0% (5) 21.0% (26) 58.1% (72) 16.9% (21) 124

e. Ég hef hugsað skýrt 0.0% (0) 1.6% (2) 10.5% (13) 60.5% (75) 27.4% (34) 124

f. Mér hefur fundist ég náin(n) 

öðrum
0.0% (0) 5.6% (7) 13.7% (17) 50.8% (63) 29.8% (37) 124

g. Ég hef átt auðvelt með að gera 

upp hug minn
1.6% (2) 4.8% (6) 30.4% (38) 47.2% (59) 16.0% (20) 125

  answered question 125

  skipped question 24

36. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi staðhæfingum varðandi viðhorf til 

vinnustaðarins? Vinsamlegast merktu í einn reit í hverjum lið.

 
Alveg 

ósammála

Fremur 

ósammála
Hlutlaus

Fremur 

sammála

Alveg 

sammála

Rating 

Count

a. Ég hæli vinnustaðnum við vini 

mína
3.1% (4) 5.4% (7) 20.2% (26) 39.5% (51) 31.8% (41) 129

b. Á þessum vinnustað vil ég 

sannarlega leggja mig alla(n) fram
0.0% (0) 2.3% (3) 7.7% (10) 33.8% (44) 56.2% (73) 130

c. Þegar einhver gagnrýnir 

vinnustaðinn tek ég það til mín
6.9% (9) 10.0% (13) 30.0% (39) 36.2% (47) 16.9% (22) 130

  answered question 130

  skipped question 19
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37. Er til skrifleg starfslýsing fyrir starf þitt?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Já, og hún er oft notuð 24.8% 32

Já, en hún er sjaldan notuð 41.1% 53

Já, en hún er aldrei notuð 7.0% 9

Nei 7.0% 9

Veit það ekki 20.2% 26

  answered question 129

  skipped question 20

38. Hvernig var þér leiðbeint þegar þú byrjaðir í núverandi starfi? Það má svara fleirum 

en einum valkosti.

 
Response 

Percent

Response 

Count

Var ekki sett(ur) sérstaklega inn í 

starfið
20.8% 27

Fékk aðstoð frá samstarfsfélaga 74.6% 97

Fékk aðstoð yfirmanns 26.2% 34

Fór á sérstakt námskeið 12.3% 16

Fékk aðstoð sérstaks starfsfóstra 7.7% 10

Með öðrum hætti 5.4% 7

  answered question 130

  skipped question 19
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39. Hefur þú farið í formlegt starfsmannasamtal á undanförnum tveimur árum? 

(starfsmannasamtal er skipulagt trúnaðarsamtal stjórnenda og starfsmanns þar sem 

m.a. er farið yfir verkefni starfsmanns, árangur og líðan í starfi).

 
Response 

Percent

Response 

Count

Já, tvisvar eða oftar 15.9% 21

Já, einu sinni 45.5% 60

Nei 38.6% 51

  answered question 132

  skipped question 17

40. Hvernig var starfsmannasamtalinu fylgt eftir? Það má svara fleirum en einum 

valkosti.

 
Response 

Percent

Response 

Count

Því var ekki fylgt eftir 50.0% 34

Með sí- og endurmenntun 19.1% 13

Með endurskoðun á starfslýsingu 14.7% 10

Með endurbótum á vinnuaðstöðu 22.1% 15

Með öðrum hætti, þá hvaða? 

 
10.3% 7

  answered question 68

  skipped question 81
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41. Hversu miklum tíma hefur þú varið í sí- og endurmenntun á sl. tveimur árum? (Með 

símenntun er átt við námskeið, umbótastarf, vettvangsferðir, rannsóknir, handleiðslu, 

starfsþjálfun, leshring, erindi/kennslu, fræðslufundi eða formlegt nám)

 
Response 

Percent

Response 

Count

Ég hef sótt sí- og endurmenntun 

í meira en 20 klst. á sl. 2 árum
44.1% 56

Ég hef sótt sí- og endurmenntun í 

5-19 klst. á sl. 2 árum
34.6% 44

Ég hef sótt sí- og endurmenntun í 

1-4 klst. á sl. 2 árum
4.7% 6

Ég hef ekki varið tíma í sí- og 

endurmenntun á sl. 2 árum
16.5% 21

  answered question 127

  skipped question 22

42. Sú símenntun sem ég hef fengið á sl. 2 árum hefur nýst mér vel til að auka hæfni 

mína í starfi.

 
Response 

Percent

Response 

Count

Mjög ósammála 7.4% 8

Nokkuð ósammála 10.2% 11

Hvorki ósammála né sammála 18.5% 20

Nokkuð sammála 19.4% 21

Mjög sammála 43.5% 47

Veit ekki 0.9% 1

  answered question 108

  skipped question 41
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43. Af hverju hefur þú ekki sótt sí- og endurmenntun á sl. 2 árum? Það má svara fleirum 

en einum valkosti

 
Response 

Percent

Response 

Count

Ég hef ekki fengið tækifæri til 

þess
50.0% 11

Ég hef ekki haft áhuga á þeirri sí- 

og endurmenntun sem hefur verið í 

boði

36.4% 8

Annað, hvers vegna 

 
18.2% 4

  answered question 22

  skipped question 127

44. Lest þú Innanbæjarkrónikuna (starfsmannafréttir Akureyrarbæjar)?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Já, að jafnaði 12.1% 16

Já, einstöku sinnum 59.1% 78

Nei 28.8% 38

  answered question 132

  skipped question 17
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45. Hversu ánægð(ur) ert þú með innihald Innanbæjarkrónikunar?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Mjög ánægð(ur) 8.7% 8

Frekar ánægð(ur) 37.0% 34

Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 54.3% 50

Frekar óánægð(ur)   0.0% 0

Mjög óánægð(ur)   0.0% 0

  answered question 92

  skipped question 57

46. Hvað ertu helst ánægð(ur) með í Innanbæjarkrónikunni?

 
Response 

Count

  19

  answered question 19

  skipped question 130

47. Hvað ertu helst óánægð(ur) með í Innanbæjarkrónikunni?

 
Response 

Count

  12

  answered question 12

  skipped question 137
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48. Hvar myndir þú lesa Innanbæjarkrónikuna væri hún einungis gefin út á rafrænu 

formi? Merkja má við fleira en eitt svar.

 
Response 

Percent

Response 

Count

Á akureyri.is 34.9% 45

Á eg.akureyri.is (starfsmannavef) 22.5% 29

Í tölvupósti 34.9% 45

Á facebook 20.2% 26

Á pappír (útprentun á vinnustað) 28.7% 37

  answered question 129

  skipped question 20

49. Hjúskaparstaða?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Gift(ur)/sambúð 72.0% 95

Einhleyp(ur)/fráskilin(n)/ekkill/ekkja 28.0% 37

  answered question 132

  skipped question 17
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50. Hversu margir, 20 ára eða yngri, búa á heimilinu sem eru á þínu framfæri? (Hér er átt 

við eigin börn, fósturbörn og stjúpbörn)

 
Response 

Percent

Response 

Count

Ekkert 52.3% 69

Eitt 16.7% 22

Tvö 21.2% 28

Þrjú 8.3% 11

Fjögur eða fleiri 1.5% 2

  answered question 132

  skipped question 17

51. Á hvaða aldri er/u barnið/börnin sem búa á heimilinu? Merktu við fleiri en einn reit ef 

það á við

 
Response 

Percent

Response 

Count

0-8 ára 57.1% 36

9-12 ára 25.4% 16

13-17 ára 41.3% 26

18-20 ára 27.0% 17

  answered question 63

  skipped question 86
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52. Hvaða menntun hefur þú?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Grunnskóla- eða gagnfræðapróf 23.5% 31

Próf í iðngrein eða annað 

starfsnám
31.8% 42

Stúdentspróf 10.6% 14

Styttra framhaldsnám 9.1% 12

Kandídatspróf, B.A., eða B.S. próf 

(fyrsta háskólagráða)
15.2% 20

Framhaldsnám á háskólastigi 

(mastergráða, doktorsgráða eða 

sambærilegt)

5.3% 7

Annað nám 4.5% 6

  answered question 132

  skipped question 17
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53. Hvaða deild tilheyrir þú?

 
Response 

Percent

Response 

Count

Ráðhús – Geislagötu 9 (aðrir en 

framkvæmdadeild og Alþjóðastofa)
  0.0% 0

Framkvæmdadeild (Skrifstofur, 

Framkvæmdamiðstöð, Lystigarður, 

Strætisvagnar Akureyrar og 

Slökkvilið Akureyrar)

  0.0% 0

Samfélags- og mannréttindadeild 

(Rósenborg, Alþjóðastofa, 

félagsmiðstöðvar og 

íþróttamannvirki)

  0.0% 0

Fjölskyldudeild (skrifstofa)   0.0% 0

Plastiðjan Bjarg Iðjulundur og 

Hæfingarstöðin
0.7% 1

Búsetudeild   0.0% 0

Heilsugæslustöðin á Akureyri   0.0% 0

Akureyrarstofa (Akureyrarstofa, 

Amtsbókasafn, Héraðsskjalasafn, 

Upplýsingamiðstöð ferðamanna og 

Sjónlistamiðstöðin)

  0.0% 0

Brekkuskóli   0.0% 0

Giljaskóli   0.0% 0

Glerárskóli   0.0% 0

Lundarskóli   0.0% 0

Naustaskóli   0.0% 0

Oddeyrarskóli   0.0% 0

Síðuskóli   0.0% 0

Tónlistarskólinn á Akureyri   0.0% 0

Leikskólinn Hulduheimar   0.0% 0

Leikskólinn Iðavöllur   0.0% 0

Leikskólinn Kiðagil   0.0% 0
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Leikskólinn Krógaból   0.0% 0

Leikskólinn Lundarsel   0.0% 0

Leikskólinn Naustatjörn   0.0% 0

Leikskólinn Pálmholt   0.0% 0

Leikskólinn Tröllaborgir   0.0% 0

Skrifstofa skóladeildar, Hlíðarskóli, 

leikskólinn Sunnuból, grunnskólarnir 

í Hrísey og Grímsey

  0.0% 0

Öldrunarheimilin, Aspar- og 

Beykihlíð
13.4% 20

Öldrunarheimilin, Eini- og Grenihlíð 14.1% 21

Öldrunarheimilin, Lögmannshlíð 24.8% 37

Öldrunarheimilin, Birki- og Lerkihlíð 

og Reyni- og Skógarhlíð
18.1% 27

Öldrunarheimilin, Víðihlíð 11.4% 17

Öldrunarheimilin, annað en 

hjúkrunardeildir
17.4% 26

  answered question 149

  skipped question 0

54. Hver er annar bókstafurinn í nafninu þínu? (ef t.d. Arnar þá er skrifað r - athugið að 

ekki er hægt að skrifa íslenska stafi, notið t.d. O í stað Ó og TH í stað Þ og d í stað ð)

 
Response 

Count

  124

  answered question 124

  skipped question 25
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55. Hver er fyrsti bókstafurinn í fyrsta nafni móður þinnar? (ef t.d. Anna Mjöll þá er 

skrifað A - athugið að ekki er hægt að skrifa íslenska stafi, notið t.d. O í stað Ó og TH í 

stað Þ)

 
Response 

Count

  124

  answered question 124

  skipped question 25

56. Hver er fyrsti tölustafurinn í fæðingardegi þínum? (ef t.d. 20. febr. notið þá töluna 2, ef 

t.d. 3. mars notið þá töluna 3)

 
Response 

Count

  124

  answered question 124

  skipped question 25

57. Hver er síðasti stafurinn í fæðingarári þínu (ef t.d. 1967 notið þá 7)

 
Response 

Count

  124

  answered question 124

  skipped question 25


