
8. Viðaukar 

8.1. Viðauki 1 

 

Spurningalisti lagður fyrir Þorbjörn Haraldsson, 

slökkviliðsstjóra 

 

1. Hvernig er dæmigert ráðningarferli hjá Slökkviliði Akureyrar? 

2. Getur fólk sótt um starf þrátt fyrir að ekki hafi verið auglýst laus staða? 

3. Hvernig er staðið að móttöku og þjálfun nýrra starfsmanna? 

4. Hvernig leggur Slökkvilið Akureyrar sitt af mörkum við að gera starfsmenn ánægða í 

starfi? 

5. Hvernig er starfsmönnum veitt endurgjöf á frammistöðu sína? 

6. Hvað er gert til þess að auðvelda starfsfólki að samræma vinnu og einka/fjölskyldulíf? 

7. Hvernig er staðið að endurmenntun starfsmanna? 

8. Hvaða starfsþróunarmöguleikar eru í boði fyrir starfsmenn slökkviliðsins? 

9. Hvernig veita stjórnendur slökkviliðsins starfsmönnum þess endurgjöf á frammistöðu 

þeirra? 

10. Telur þú að starfsmenn slökkviliðsins séu almennt ánægðir með launakjör sín? 

11. Telur þú að starfsmenn séu almennt ánægðir með vaktafyrirkomulag slökkviliðsins? 

12. Hvernig telur þú samskipti milli starfsmanna vera? 

13. Eru reglulega haldnir starfsmannafundir með starfsmönnum slökkviliðsins? 

14. Hvað telur þú að sé hæfileg starfsmannavelta fyrir slökkvilið? 

15. Hvaða áhrif telur þú að mikil starfsmannavelta hafi á starfsemi slökkviliðsins? 

16. Þegar starfsmaður lætur af störfum getur glatast mikil þekking, hvernig er reynt að 

koma í veg fyrir að slíkt gerist innan Slökkviliðsins? 



8.2. Viðauki 2 

 

Könnun hjá starfsmönnum Slökkviliðs Akureyrar 

 

Kæri starfsmaður 

 

Birna Ómarsdóttir heiti ég og er nemi í viðskiptafræði við Háskólann á Akureyri. Ég er að 

vinna lokaverkefni mitt sem fjallar um starfsmannaveltu, orsakaþætti- og afleiðingar hennar.  

Í verkefni mínu mun ég skoða starfsmannaveltu Slökkviliðs Akureyrar og vona ég að þú sjáir 

þér fært að taka þátt í könnuninni minni og svara nokkrum spurningum svo hægt sé að fá sem 

réttustu útkomuna úr rannsókninni. 

Einungis sá sem stendur að könnuninni hefur aðgang að gögnunum og ekki verður hægt að 

rekja svör til einstakra þátttakenda, því ert þú ekki beðinn um að skrifa nafn þitt á svarblöðin. 

 

Ef einhverjar spurningar vakna er hægt að hafa samband við mig í síma 899-8336 eða á 

netfangið ha060048@unak.is 

 

Merktu X við þá svarmöguleika sem eiga við þig 

1. Hvernig líkar þér að starfa hjá Slökkviliði Akureyrar? 

□ Mjög vel 

□ Frekar vel 

□ Hvorki vel né illa 

□ Frekar illa 

□ Mjög illa 

 

2. Hversu vel/illa telur þú að starf þitt uppfylli þær væntingar sem þú 

upphaflega hafðir um starfið þegar þú sóttir um starf hjá Slökkviliði 

Akureyrar? 

□ Mjög vel 

□ Frekar vel 

□ Hvorki vel né illa 

□ Frekar illa 

□ Mjög illa 
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3. Hversu gaman hefur þú af vinnu þinni? 

□ Ég hef mjög gaman af vinnu minni 

□ Ég hef frekar gaman af vinnu minni 

□ Hvorki né 

□ Ég hef lítið gaman af vinnu minni 

□ Ég hef ekki gaman af vinnu minni 

 

4. Í hversu góðu/slæmu sambandi telur þú þig vera við samstarfsmenn þína? 

□ Mjög góðu 

□ Frekar góðu 

□ Hvorki né 

□ Frekar slæmu 

□ Mjög slæmu 

 

5. Kemur fyrir að þér finnist erfitt að mæta í vinnuna? 

□ Mjög oft 

□ Frekar oft 

□ Hvorki né 

□ Frekar sjaldan 

□ Mjög sjaldan 

□ Mér finnst aldrei erfitt að mæta í vinnuna 

 

6. Telur þú þig finna fyrir vinnuleiða? 

□ Já 

□ Nei 

 

7. Ef já, hversu litlum/miklum vinnuleiða finnur þú fyrir? 

□ Mjög litlum 

□ Frekar litlum 

□ Frekar miklum 

□ Mjög miklum 

 



 

 

8. Hversu mikla ábyrgð telur þú þig bera í starfi þínu? 

□ Mjög mikla 

□ Frekar mikla 

□ Hæfilega mikla 

□ Frekar litla 

□ Mjög litla 

 

9. Hversu vel/illa telur þú að hæfileikar þínir, þekking og reynsla nýtist þér í 

starfi hjá Slökkviliði Akureyrar? 

□ Mjög vel 

□ Frekar vel 

□ Hvorki né 

□ Frekar illa 

□ Mjög illa 

 

10.  Hversu ánægður/óánægður ertu með upplýsingaflæðið til þín frá 

stjórnendum Slökkviliðs Akureyrar? 

□ Mjög ánægður 

□ Frekar ánægður 

□ Hvorki né 

□ Frekar óánægður 

□ Mjög óánægður 

 

11.  Telur þú að starfsmannafundir séu haldnir of sjaldan/oft hjá Slökkviliði 

Akureyrar? 

□ Of sjaldan 

□ Frekar sjaldan 

□ Hæfilega oft 

□ Frekar oft 

□ Of oft 

 



12. Hvernig finnst þér samskiptin á milli starfsmanna innan slökkviliðsins 

vera? 

□ Mjög góð 

□ Frekar góð 

□ Hvorki góð né slæm 

□ Frekar slæm 

□ Mjög slæm 

 

 

13. Hvernig finnst þér samskipti á milli þín og yfirmanna þinna vera? 

□ Mjög góð 

□ Frekar góð 

□ Hvorki góð né slæm 

□ Frekar slæm 

□ Mjög slæm 

 

14. Hversu duglegur/óduglegur er næsti yfirmaður þinn að hrósa þér fyrir það 

sem þú gerir vel í stafi þínu?  

□ Mjög duglegur 

□ Frekar duglegur 

□ Hvorki né 

□ Frekar óduglegur 

□ Mjög óduglegur 

□ Mér hefur ekki verið hrósað fyrir vel unnin störf af mínum næsta yfirmanni 

 

15. Hversu mikla/litla leiðsögn er þér veitt í starfi þínu af þínum næsta 

yfirmanni? 

□ Mjög mikla 

□ Frekar mikla 

□ Hvorki né 

□ Frekar litla 

□ Mjög litla 

□ Mér er ekki veitt leiðsögn 



 

16. Hversu mikla/litla endurgjöf er þér veitt í starfi þínu af þínum næsta 

yfirmanni? 

□ Mjög mikla 

□ Frekar mikla 

□ Hvorki né 

□ Frekar litla 

□ Mjög litla 

□ Mér er ekki veitt endurgjöf 

 

17. Hversu góður/slæmur starfsandi finnst þér vera á vinnustað þínum? 

□ Mjög góður 

□ Frekar góður 

□ Hlutlaus 

□ Frekar slæmur 

□ Mjög slæmur 

 

18. Telur þú að starfsmenn hittist of oft/sjaldan utan vinnutíma? 

(Þarna er átti við að menn hittist í hópum/vöktum) 

□ Of oft 

□ Hæfilega oft 

□ Of sjaldan 

□ Hittumst aldrei 

 

19. Finnst þér vera gert upp á milli starfsmanna innan Slökkviliðs Akureyrar? 

□ Mjög mikið 

□ Frekar mikið 

□ Hlutlaus 

□ Frekar lítið 

□ Mjög lítið 

□ Ég tel að það sé ekki gert upp á milli starfsmanna 

 



20. Hversu fullnægjandi fannst þér starfsþjálfun þín þegar þú hófst störf hjá 

Slökkviliði Akureyrar? 

□ Mjög fullnægjandi 

□ Frekar fullnægjandi 

□ Hvorki né 

□ Frekar ófullnægjandi 

□ Mjög ófullnægjandi 

 

21. Hversu vel/illa telur þú að haldið sé utan um endurmenntun og faglega 

leiðsögn hjá Slökkviliði Akureyrar? 

□ Mjög vel 

□ Frekar vel 

□ Hvorki né 

□ Frekar illa 

□ Mjög illa 

 

22. Hversu ánægður eða óánægður ert þú með möguleika þína hjá Slökkviliði 

Akureyrar til að viðhalda hæfni þinni og þekkingu? 

□ Mjög ánægður 

□ Frekar ánægður 

□ Hvorki né 

□ Frekar óánægður 

□ Mjög óánægður 

 

23. Hversu oft/sjaldan hefur þér staðið til boða eða þú verið hvattur til þess að 

sækja námskeið/endurmenntun eftir að þú hófst störf hjá Slökkviliði 

Akureyrar, miðað við þá menntunarmöguleika sem eru í boði í þínu starfi? 

□ Of oft 

□ Frekar oft 

□ Hæfilega oft 

□ Frekar sjaldan 

□ Of sjaldan 

□ Mér hefur ekki staðið til boða, né verið hvattur til að sækja námskeið/endurmenntun 



 

24. Ef þú hefur sótt námskeið/endurmenntun, hversu ánægður/óánægður varst 

þú með hana? 

□ Mjög ánægður 

□ Frekar ánægður 

□ Hvorki né 

□ Frekar óánægður 

□ Mjög óánægður 

□ Hef ekki sótt námskeið/endurmenntun 

 

25. Hefur þú þurft að vera frá vinnu vegna andlegs eða líkamlegs álags sem 

stafar af vinnu síðastliðið ár?  

□ Já 

□ Nei 

 

26. Ef svarið er já, hversu oft/sjaldan? 

□ Minna en viku 

□ 1-4 vikur 

□ 1-6 mánuði 

□ 6-12 mánuði 

 

27. Hversu ánægður/óánægður ertu með laun þín hjá Slökkviliði Akureyrar? 

□ Mjög ánægður 

□ Frekar ánægður 

□ Hlutlaus 

□ Frekar óánægður 

□ Mjög óánægður 

 

 

 

 

 



28. Telur þú laun þín hjá Slökkviliði Akureyrar vera í góðu/slæmu samræmi 

við vinnufyrirkomulag, álag og áhættu starfsins? 

□ Mjög góðu samræmi 

□ Frekar góðu samræmi 

□ Hvorki né 

□ Frekar slæmu samræmi 

□ Mjög slæmu samræmi 

 

29. Hvernig hentar vaktafyrirkomulag Slökkviliðs Akureyrar þér með tilliti til 

einkalífs og fjölskyldu? 

□ Mjög vel 

□ Frekar vel 

□ Hvorki né 

□ Frekar illa 

□ Mjög illa  

 

30. Telur þú að starf þitt hjá Slökkviliði Akureyrar hafi að einhverju leyti 

slæm áhrif á fjölskyldu- og einkalíf þitt? 

□ Já 

□ Nei 

□ Hvorki né 

(Ef þú hefur svarað neitandi þá máttu sleppa 31. spurningu) 

 

31. Hvaða þættir í starfinu telur þú að hafi að einhverju leyti slæm áhrif á 

fjölskyldu- og einkalíf þitt? 

□ Vinnutími (vaktir) 

□ Álag 

□ Áhætta 

□ Vinnuleiði 

□ Ágreiningur við samstarfsmenn 

□ Annað,hvað?__________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



32. Lítur þú á starf þitt hjá Slökkviliði Akureyrar sem framtíðarstarf? 

□ Já 

□ Nei 

□ Óákveðinn 

 

33. Hefur þú hugleitt að segja upp starfi þínu hjá Slökkviliði Akureyrar? 

□ Já 

□ Nei 

(Ef þú hefur svarað neitandi máttu sleppa spurningum 34 og 35) 

 

34. Hversu líklegt/ólíklegt er þá að þú munir hætta hjá Slökkviliði Akureyrar 

á næstu 12 mánuðum? 

□ Mjög líklegt 

□ Frekar líklegt 

□ Frekar ólíklegt 

□ Mjög ólíklegt 

 

35. Hverjar eru helstu ástæður þess að þú hefur hugleitt að segja upp starfi 

þínu hjá Slökkviliði Akureyrar? 

(vinsamlegast merktu við alla þá möguleika sem eiga við þig) 

□ Óánægja með laun 

□ Flutningar 

□ Fjölskylduaðstæður 

□ Veikindi 

□ Starfslok (kominn á aldur) 

□ Ætla að skipta um starfsvettvang 

□ Vil nýta aðra menntun sem ég hef 

□ Er að fara í nám 

□ Slæmur starfsandi 

□ Líður illa í vinnunni 

□ Stendur til boða betra starf annarsstaðar 

□ Annað,hvað?__________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



Að lokum verður spurt almennra bakgrunnsspurninga, þú ert beðinn um að 

merkja við þann valkost sem á við þig. 

 

36. Hver er aldur þinn? 

□ 20 -29 ára 

□ 30-39 ára 

□ 40-49 ára 

□ 50-59 ára  

□ 60 ára eða eldri  

 

37. Hver er hjúskaparstaða þín? 

□ Giftur eða í sambúð  

□ Einhleypur  

 

Takk kærlega fyrir þátttökuna  

  



8.3. Viðauki 3 

 

Umsögn um hagnýtingu verkefnisins frá Þorbirni 

Haraldssyni, slökkviliðsstjóra 

 

Akureyri, 11. maí 2011 

 

Það hefur verið afar dýrmætt að vinna með skýrsluhöfundi í þessu verkefni. 

Það hittir svo á að slökkvilið Akureyrar er að vinna að betrumbótum í innri 

málefnum liðsins á þessum tíma. Því er gott að sjá niðurstöður könnunar 

verkefnisins og þá samantekt og niðurstöður sem settar eru fram. Ljóst er að 

þær úrbætur sem settar eru fram í verkefninu eiga sér samhljóm í þeirri sýn sem 

fengist hefur í þessari innri vinnu liðsins.  

 

Skýrsluhöfundur hefur lagt sig fram við að setja sig inn í þau málefni sem 

skýrslan fjallar um og rýnt vel í mögulegar betrumbætur á annars stundum afar 

formföstum og fastmótuðum vinnuferlum liðsins.  

 

Undirritaður vill hrósa skýrsluhöfundi fyrir þessa vinnu og leggur áherslu á að 

þessi raun rannsóknarvinna mun koma slökkviliði Akureyrar til góða. 

 

Þorbjörn Haraldsson  

Slökkviliðsstjóri 

 


