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Efni kynningarinnar

• Hvað er Starfsmannapúlsinn?

• Ný samræmd nálgun við að framkvæma 
vinnustaðagreiningar

• Ný íslensk útgáfa af QPSNordic starfsmannakönnuninni

• Ný nálgun við gagnasöfnun, úrvinnslu og miðlun 
niðurstaðna.

• Heildarniðurstöður 2020 í norrænu samhengi

• Dæmi úr aðgangi Skarðshlíðarskóla
(með góðfúslegu leyfi skólastjóra)



• Gefin út á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar og Norræna 
ráðsins um síðustu aldamót. 
• Stytt útgáfa fljótlega aðgengileg hjá Vinnueftirlitinu

• Ekki enn í almennri notkun á Íslandi
• ástæða: framkvæmd, úrvinnsla og túlkun reynist oft þung í vöfum

• Nýjar óháðar heildarþýðingar uppúr ensku og norsku 

• Val mælikvörðum byggt á ritrýndum rannsóknum
• (sjá Christensen og Knardahl, 2010; Wannstrom o.fl., 2009a; Wannstrom

o.fl., 2009b).

• Formgerðargreining (e. structural equation modeling; SEM) 
notuð til að staðfesta: 
• mælingasamræmi (e. measurment invariance)

• réttmæti (e. vailidity)



Starfsmannapúlsinn metur 16 þætti

Starfið
• Vinnuálag

• Skýrleiki hlutverks

• Ágreiningur um hlutverk

• Jákvæðar áskoranir í starfi

Vinnustaðurinn
• Starfsandi

• Stuðningur frá samstarfsfólki

• Nýsköpun

• Mismunun

• Einelti og áreitni

Starfsmaðurinn
• Leikni í starfi

• Skuldbinding til vinnustaðarins

• Samband vinnu og einkalífs

Stjórnun
• Stuðningur frá næsta 

yfirmanni

• Sanngjörn forysta

• Valdeflandi forysta

• Ræktun mannauðs
Könnunin er samtals 46 spurningar
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Fáir þora að kvarta

• Fáir þora að kvarta 
undan einelti og ofbeldi 
á vinnustað.

• Óttast stimplun

• Nafnleysi 
grundvallaratriði

• Svarhlutfall 
grundvallaratriði



Ég vil láta minna mig á ef ég 
gleymi að ljúka könnuninni. 
Ég skil að til þess að þetta sé 
hægt verður nafn mitt geymt 
með þeim svörum sem ég gef 
þar til ég er búinn að ljúka 
könnuninni en þá verður 
nafninu sjálfkrafa eytt. 

Ný nálgun við gagnasöfnun



Algjörlega nafnlaus svörun



Aðrar nýjungar við gagnasöfnun

• Hægt að flakka á milli 
íslensku, pólsku og ensku.

• Talgervill fyrir öll 
tungumál

• Öll samskipti dulkóðuð 
(https)

• SMS áminningar og 
forritanleg raddskilaboð

• Hægt að bæta við 
sérsniðnum 
aukaspurningum

• Könnunin aðlagar sig að 
mismunandi tækjum

• Opin svör vistuð aðskilin 
frá öðrum svörum

• Uppfyllir ströngustu 
kröfur GDPR



Nafnlaus og staðlaður samanburður

• Niðurstöður fyrir hópa 
með færri en 5 
svarendur ekki birtar til 
að tryggja nafnleynd. 

• Nafnlaus samanburður 
við alla vinnustaði sem 
eru að taka könnunina á 
sama tíma (í mars ár 
hvert).

• Samanburður við eigin 
fyrri niðurstöðu

Staðlaðir kvarðar
1-9; meðaltal 5; staðalfrávik 2
einfaldar alla túlkun og samanburð 

bæði milli kvarða og milli 
vinnustaða

Þumalputtaregla
1,5 stig = mikill munur

1,0 stig = töluverður munur
0,5 stig = lítill munur
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Samantekt á samanburði

Starfið
• Starfsfólk íslenskra sveitarfélaga 2020 

mat störfin sín töluvert jákvæðar en 
norræna viðmiðunarúrtak QPS Nordic
könnunarinnar

Vinnustaðurinn
• Starfsfólk íslenskra sveitarfélaga 2020 

mat vinnuumhverfi sitt töluvert 
jákvæðara en norræna viðmiðunarúrtak 
QPS Nordic könnunarinnar

Starfsmaðurinn
• Starfsfólk íslenskra sveitarfélaga 2020 

mat sig sjálft töluvert til mikið jákvæðar 
en norræna viðmiðunarúrtak QPS Nordic
könnunarinnar

Stjórnun
• Starfsfólk íslenskra sveitarfélaga 2020 

mat stjórnun á sínum vinnustað mikið 
jákvæðari en norræna viðmiðunarúrtak 
QPS Nordic könnunarinnar

Niðurstaða!
Ekki nota viðmiðunarúrtak QPS Nordic könnunarinnar sem 

viðmið. Slíkur samanburður sýnir nær alla vinnustaði á 
Íslandi í jákvæðu ljósi og því virðist engin þörf á umbótum. 


