
ÁHRIF ÁNÆGJU MEÐ STJÓRNUN Á VEIKINDI STARFSMANNA 1 

Fylgiskjöl I 

 

1.Hve mikil eða lítil glaðværð ríkir almennt meðal starfsmanna á vinnustað þínum ? 

A. Mjög mikil glaðværð 

B. Fremur mikil glaðværð 

C. Fremur lítil glaðværð 

D. Mjög lítil glaðværð 

E. Hlutlaus 

2.Starfsandinn er afslappaður og þægilegur ? 

A. Mjög sammála 

B. Frekar sammála 

C. Hlutlaus 

D. Frekar ósammála 

E. Mjög ósammála 

3.Starfsandinn einkennis af togstreitu og streitu ? 

A. Mjög sammála 

B. Frekar sammála 

C. Hlutlaus 

D. Frekar ósammála 

E. Mjög ósammála 

4.Ert þú almennt ánægð(ur) eða óánægð(ur) í starfi þínu? 

A. Mjög ánægð/ur 

B. Fremur ánægð/ur 
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C. Fremur óánægð/ur 

D. Mjög óánægð/ur 

E. Hlutlaus 

5.Ég hugsa oft um að hætta í núverandi starfi mínu? 

A. Mjög sammála 

B. Frekar sammála 

C. Hlutlaus 

D. Frekar ósammála 

E. Mjög ósammála 

6.Þegar á heildina er litið er ég ánægð/ur með stjórnun vinnustaðarins?  

A. Mjög sammála 

B. Frekar sammála 

C. Hlutlaus 

D. Frekar ósammála 

E. Mjög ósammála 

7.Þegar á heildina er litið er ég ánægð/ur með næsta yfirmann minn ? 

A. Mjög sammála 

B. Frekar sammála 

C. Hlutlaus 

D. Frekar ósammála 

E. Mjög ósammála 

8.Merktu við þær tölur sem lýsa best mati þínu á því sem spurt er um. Því hærri tölur sem þú 

velur því betra er ástandið að þínu eigin mati. Hversu sátt/ur ertu við vinnuna þína? 
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9.Með streitu er átt við að fólk sé spennt, eirðalaust, taugaóstyrkt, kvíðið eða geti ekki sofið á 

nóttunni fyrir áhyggjum. Hefur þú fundið fyrir streitu af þessum toga að undanförnu? 

A. Aldrei 

B. Sjaldan 

C. Stundum  

D. Nokkuð oft 

E. Oft 

10.Hve oft varst þú fjarverandi frá vinnu sl. ári vegna eigin veikinda? 

A. Aldrei 

B. 1-3 

C. 4-7 

D. 8 sinnum eða oftar 

11.Hve oft varstu fjarverandi frá vinnu sl. ári vegna veikinda barns eða annarra 

fjölskyldumeðlima? 

A. Aldrei 

B. 1-3 

C. 4-7 

D. 8 sinnum eða oftar 

12.Hve oft leitaðir þú til læknis á síðasta ári? 

A. Aldrei 

B. 1-3 

C. 4-7 

D. 8 sinnum eða oftar 
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13.Hefur þú þurft að leita til læknis vegna veikinda sem komið hafa til vegna vinnu 

aðstæðna? 

A. Á ekki við veikindi að stríða 

B. 1-3 

C. 4-7 

D. 8 sinnum eða oftar 

14.Er hægt að rekja veikindi þín til aðstæðna í vinnunni ? 

A. Mjög sammála 

B. Frekar sammála 

C. Á ekki við veikindi að stríða 

D. Frekar ósammála 

E. Mjög ósammála 

15.Veistu til þess hvort fyrirtækið fari eftir ákveðnum reglum eða hafi fasta stefnu á því 

hvernig þú átt að tilkynna veikindi? 

A. Já 

B. Nei 

C. Veit ekki 

16.Ef þú svaraðir spurningu (15) játandi, í stuttu máli segðu frá hvernig starfsmönnum ber að 

tilkynna veikindi.Annars máttu svara spurningu (17) næst. 

17.Veistu til þess að einhver náin ættingi hafi verið greindur með þunglyndi? 

A. Já 

B. Nei 

C. Veit ekki 

18.Hefur þú verið greindur með þunglyndi ? 
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A. Já 

B. Nei 

C. Hlutlaus 

 

19.Merktu við þær tölur sem lýsa best mati þínu á því sem spurt er um. Því hærri tölur sem þú 

velur því betra er ástandið að þínu eigin mati. Hversu góð eða slæm er andleg líðan þín ? 

20.Merktu við þær tölur sem lýsa best mati þínu á því sem spurt er um. Því hærri tölur sem þú 

velur því betra er ástandið að þínu eigin mati. Hversu góð eða slæm er líkamleg heilsa þín? 

21.Ef þú hefur átt við erfiðleika að stríða í vinnunni og þér finnst þú þurfa að tala við 

einhvern um það, veistu hvort það sé einhver innan fyrirtækisins sem þú getur talað við svo 

hægt sé að bæta líðan þína? 

 

22.Myndir þú nýta þér þann kost að tala við einhvern um þín vandamál í vinnunni ef það væri 

einhver þar sem þú gætir leitað til ? 

23.Hvort ertu kona eða karl? 

24.Hvað ertu gömul/gamall ? 

25.Hver er hjúskaparstaða þín? 

A. Ég er einhleyp/ur 

B. Ég er í sambúð/gift/kvæntur 

C. Ég er fráskilin/n  
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Fylgiskjöl II 

 

Kæri viðtakandi 

Þú hefur fengið senda könnun um líðan og heilsufar starfsmanna. Markmiðið með 

spurningalistanum er að afla upplýsinga sem geta verið gagnlegar þegar unnið er að 

úrbótum á vinnuumhverfi starfsmanna. Könnunin er hluti af BA verkefni mínu í 

sálfræði við Háskólann á Akureyri. Spurningalistinn er nafnlaus svo að ekki verður 

hægt að sjá hvaða starfsmenn svara spurningunum. Gögnin eru trúnaðarmál og 

niðurstöður settar þannig fram að ekki verður hægt að rekja svörin til starfsmanna. 

Með fyrirfram þökk fyrir þáttökuna. 

Gunnlaug María Björnsdóttir 

 


