Samantekt
Félagsmenn
Stéttarfélagskönnun 2020
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Um rannsókn
Gögnum var safnað 10.-29. september 2020 með því að senda netkönnun á félagsmenn. Úrtakið vara 2685 og þátttakendur voru
1200 sem gerir 45% svarhlutfall.

Starfshlutfall
•
•

95% svarenda voru í fullu starfi
82% voru í dagvinnu, 7% í vaktavinnu og 11% í bæði dag- og vaktavinnu.

Skriflegur ráðningarsamningur
•
•

70% voru með ótímabundin skriflegan ráðningarsamning
23% eru ekki með skriflegan samning

Formleg starfslýsing
•
•

68% eru með formlega starfslýsingu
32% eru ekki með starfslýsingu

Mannaforráð
•

70% er með mannaforráð sem er þremur prósentustigum minna en fyrir ári síðan og 30% ekki

Greitt fyrir yfirvinnu
•
•

46% fá að fullu eða að hluta greitt fyrir yfirvinnu
54% segja yfirvinnu vera innifalda í launum eða hægt að taka hana út sem frí.

Fjöldi vinnustunda
•

Meðalfjöldi vinnustunda er 46 klst sem er sama og mældist ári áður (2019)

Heildarlaun
•
•

Meðaltal heildarlauna er 799.190 og var meðaltalið ári áður 778.031
Heildarlaun þyrftu að vera að meðaltali 913.945 til að svarendur væru sáttir.
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Hlunnindi í starfi
•
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Afstaða til launa
•
•
•

57% svaranda eru sáttir við laun sín, 27% svara hvorki né og 16% eru ósáttir.
Töluverðan mun á viðhorfi má greina með afstöðu launa eftir því hvaða stéttarfélagi viðkomandi er í.
Heildarlaun þyrftu að vera 913.945 til að svarendur væru sáttir en meðaltal heildarlauna er 799.190.

Áherslur
•

Þegar spurt er um hvert eftirtaldra atriða skipta mestu máli við gerð komandi kjarasamninga. Þá leiða niðurstöður
eftirfarandi í ljós.

Afstaða til þjónustu
•
•

65% svarenda hafa nýtt sér þjónustu STF á síðustu 12 mánuðum
Af þeim voru 75% ánægðir með þjónustuna, 21% hvorki né og 4% voru frekar eða mjög óánægðir.

Starfsánægja
•
•

83% svarenda eru ánægðir í starfi og 12% eru hvorki né og 5% óánægðir
76% töldu starfsöryggi sitt mikið og 8% lítið.
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Vinnuálag
•

78% svarenda telja vinnuálag sitt vera frekar eða mjög mikið. Og má sjá á næstu mynd hver þau áhrif hafa á viðkomandi
eftir að vinnudegi lýkur .

Einelti og áreiti
•

Þegar spurt er hvort að þátttakandi hafi orðið fyrir óviðeigandi hegðun sem skilgreina má sem einelti eða kynbundnu eða
kynferðislegri áreitni á sl 12 mánuðum á sínum vinnustað segjast 94% ekki hafa lent í slíku og 5% segjast hafa orðið fyrir
einelti. Í fyrra mældist sú tala 7%.

Sameining stéttarfélaga STF
•

Þegar spurt er hversu sammála eða ósammála þátttakendur séu því að sameina 11 félögin undir einn hatt þá kemur í ljós
að 57% eru mjög eða frekar sammála og 17% eru mjög eða frekar ósammála.

Ánægja með mínar síður/orlofshús / stjórnendanám
•
•
•

67% svarendar er ánægðir með mínar síður sem er svipað og mældist 2019.
66% svarenda eru ánægðir með orlofshúsakerfið.
8% hafa nýtt sér stjórnendanám og af þeim voru 83% ánægð eða mjög ánægð með námið og 6% voru óánægðir.

Heilsustyrkur/íþróttastyrkur
•

78% eru líklegir til að nýta sér íþróttastyrki sem er það sama og mældist fyrir ári síðan .
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