
Stofnun ársins 2017 - Fjármála- og efnahagsráðuneytið
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Tölur í sviga sýna mun á meðaltali stofnunar nú frá meðaltali mælingar síðasta árs.
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Tölur í sviga sýna mun á meðaltali stofnunar og meðaltali stofnana í sama stærðarflokki.
Athugið að hér er eingöngu um að ræða spurningar sem eru hluti af þáttunum sem tilheyra Stofnun ársins. 
Aðrar spurningar geta því verið með hærri eða lægri einkunnir.
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Tölur í sviga sýna breytingu á meðaltali stofnunar frá síðasta ári.

* Breyting var gerð á þessum þætti 2016 og því 
ber að túlka þróun með varúð. Nú er spurt um 
næsta yfirmann í flestum spurningum.
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hljóðvist var bætt við.



11

Tölur í sviga sýna breytingu á meðaltali stofnunar frá síðasta ári.

* Breyting var gerð á þessum þætti 2016 og því 
ber að túlka þróun með varúð. Spurningu um 
hljóðvist var bætt við.



12

* Breyting var gerð á þessum þætti 2011 og þvi 
ber að túlka þróun með varúð.

Tölur í sviga sýna breytingu á meðaltali stofnunar frá síðasta ári.
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Tölur í sviga sýna breytingu á meðaltali/hlutfalli stofnunar frá síðasta ári.
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Athugið að því hærri sem einkunn er því 
minna er vinnuálag og streita. Einnig má 
benda á að mjög fáir svarendur sögðu að 
vinnuálag þeirra væri of lítið þannig flestir 
þeirra sem segja að vinnuálag þeirra sé ekki 
of mikið segja að það sé hæfilegt.
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