ESS 2018
Start of Block: Kynning
Nafn SPYRILL: Vinsamlega staðfestu

o Þessi könnun er ætluð ${m://FirstName} (4)
Kynning
Við þökkum þér enn og aftur fyrir þátttökuna í þessari könnun. Ég vil minna á að fulls trúnaðar er
heitið og nafn þitt mun hvergi koma fram við úrvinnslu gagna. Þér ber ekki skylda til að svara
einstökum spurningum eða spurningalistanum í heild.
Nú er búið að kynna þér inntak könnunarinnar bréfleiðis og í gegnum síma, hefur þú einhverjar
spurningar áður en við byrjum?
End of Block: Kynning
Start of Block: A hluti

A1 Um það bil hversu miklum tíma verð þú á dæmigerðum degi í að horfa á, lesa eða hlusta á
fréttir um stjórnmál eða tengt efni? Vinsamlega svaraðu í klukku-stundum og
mínútum.SPYRILL: EF ENGUM TÍMA SKRÁÐU 0000
Skráðu tíma í fjórum tölustöfum, t.d. 0430 fyrir 4 klukkustundir og 30 mínútur, 0015 fyrir
15 mínútur

o Skrá tíma (1) ________________________________________________
o (Vil ekki svara) (7777)
o (Veit ekki) (8888)
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timi1 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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A2
SPJALD 1

Hægt er að nota netið í mismunandi tækjum eins og tölvum, spjaldtölvum og snjallsímum.
Hversu oft notar þú netið í þessum eða öðrum tækjum, hvort sem er vegna vinnu eða til
einkanota?
Notaðu þetta spjald til að svara.

o Aldrei (1)
o Einstaka sinnum (2)
o Nokkrum sinnum í viku (3)
o Flesta daga (4)
o Á hverjum degi (5)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timi2 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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A3
Um það bil hversu miklum tíma verð þú á dæmigerðum degi í að nota netið í tölvu, spjaldtölvu,
snjallsíma eða öðru tæki, hvort sem er vegna vinnu eða til einkanota?
Vinsamlega svaraðu í klukkustundum og mínútum.
SPYRILL: EF ENGUM TÍMA SKRÁÐU 0000
Skráðu tíma í fjórum tölustöfum, t.d. 0430 fyrir 4 klukkustundir og 30 mínútur, 0015 fyrir
15 mínútur

o Skrá tíma (1) ________________________________________________
o (Neitar að svara) (7777)
o (Veit ekki) (8888)
timi3 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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A4
SPJALD 2
Telur þú almennt að flestu fólki sé treystandi eða finnst þér að aldrei sé of varlega farið í
samskiptum við fólk?
Svaraðu með því að nefna tölu á bilinu 0-10 þar sem 0 þýðir að aldrei sé of varlega farið og
10 að flestu fólki sé treystandi.

o Það er aldrei of varlega farið 0 (00)
o 1 (01)
o 2 (02)
o 3 (03)
o 4 (04)
o 5 (05)
o 6 (06)
o 7 (07)
o 8 (08)
o 9 (09)
o Flestu fólki er treystandi 10 (10)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
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timi4 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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A5
SPJALD 3
Telur þú að flestir myndu reyna að notfæra sér þig ef þeir gætu, eða telur þú að flestir myndu
reyna að koma fram af sanngirni?

o Flestir myndu reyna að notfæra sér mig 0 (00)
o 1 (01)
o 2 (02)
o 3 (03)
o 4 (04)
o 5 (05)
o 6 (06)
o 7 (07)
o 8 (08)
o 9 (09)
o Flestir myndu reyna að koma fram af sanngirni 10 (10)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timi5 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
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A6
SPJALD 4
Telur þú að fólk reyni oftast að vera hjálpsamt, eða telur þú að oftast hugsi fólk aðallega um
sjálft sig? Notaðu þetta spjald.

o Fólk hugsar aðallega um sjálft sig 0 (00)
o 1 (01)
o 2 (02)
o 3 (03)
o 4 (04)
o 5 (05)
o 6 (06)
o 7 (07)
o 8 (08)
o 9 (09)
o Fólk reynir oftast að vera hjálpsamt 10 (10)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timi6 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
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End of Block: A hluti
Start of Block: B hluti
introB Nú langar mig að spyrja þig nokkurra spurninga um þjóðmál.

timiinb Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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B1 Hversu mikinn áhuga hefur þú á stjórnmálum? Hefur þú...

LESA UPP...

o mikinn áhuga (1)
o nokkurn áhuga (2)
o ekki mikinn áhuga (3)
o eða, engan áhuga (4)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timib Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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B2
SPJALD 5
Að hvaða marki telur þú að stjórnmálakerfið á Íslandi geri fólki eins og þér mögulegt að hafa
eitthvað um það að segja hvað stjórnvöld gera?

o Engu (1)
o Mjög litlu (2)
o Einhverju (3)
o Miklu (4)
o Mjög miklu (5)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timib2 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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B3
SPJALD 6
Hversu færa/n telur þú þig vera um að taka virkan þátt í hópi sem lætur sig stjórnmál varða?

o Alls ekki fær (1)
o Svolítið fær (2)
o Frekar fær (3)
o Mjög fær (4)
o Fullkomlega fær (5)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timib3 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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B4
SPJALD 7
Að hvaða marki telur þú að stjórnmálakerfið á Íslandi geri fólki eins og þér mögulegt að hafa
áhrif á stjórnmál?

o Engu (1)
o Mjög litlu (2)
o Einhverju (3)
o Miklu (4)
o Mjög miklu (5)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timib4 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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B5
SPJALD 8
Hversu mikla trú hefur þú á eigin getu til að taka þátt í stjórnmálum?

o Enga trú (1)
o Frekar litla trú (2)
o Nokkra trú (3)
o Mjög mikla trú (4)
o Fulla trú (5)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timib5 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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B6-12
SPJALD 9
Með því að nota þetta spjald til að svara, hversu mikið traust berð þú til eftirfarandi stofnana
eða aðila sem ég tel upp?
0 þýðir að þú treystir þeim alls ekki og 10 að þú treystir þeim fullkomlega.
Hversu mikið traust berð þú til....

LESA UPP...
Treysti
alls
ekki
0 (00)
...Alþingis? (B6)
...réttarkerfisins?
(B7)
...lögreglunnar?
(B8)
...stjórnmálamanna?
(B9)
...stjórnmálaflokka?
(B10)
...Evrópuþingsins?
(B11)
...Sameinuðu
þjóðanna? (B12)

o
o
o
o
o
o
o

1
(01)

2
(02)

o
o
o
o
o
o
o

3
(03)

o
o
o
o
o
o
o

4
(04)

o
o
o
o
o
o
o

5
(05)

o
o
o
o
o
o
o

6
(06)

o
o
o
o
o
o
o

7
(07)

o
o
o
o
o
o
o

8
(08)

o
o
o
o
o
o
o

9
(09)

o
o
o
o
o
o
o

Treysti
fullkomlega
10 (10)

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
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(Neitar
að
svara)
(77)

o
o
o
o
o
o
o

timib6 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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B13 Af ýmsum ástæðum taka sumir ekki þátt í kosningum.
Kaust þú í síðustu Alþingiskosningum sem haldnar voru í október 2017?

o Já (1)
o Nei (2)
o Hafði ekki kosningarétt (3)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timib13 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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B14 Hvaða flokk eða lista kaust þú í þeim kosningum?

o Bjarta framtíð (5)
o Framsóknarflokkinn (2)
o Sjálfstæðisflokkinn (1)
o Flokk fólksins (13)
o Húmanistaflokkinn (12)
o Alþýðufylkinguna (10)
o Samfylkinguna (4)
o Dögun (9)
o Vinstri hreyfinguna - grænt framboð (3)
o Pírata (6)
o Viðreisn (7)
o Miðflokkinn (8)
o Íslensku þjóðfylkinguna (14)
o Annað (SKRÁ HÉR) (20) ________________________________________________
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
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timib14 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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B15-22 Til að stuðla að úrbótum á Íslandi eða varna því að eitthvað fari úrskeiðis er hægt að
fara ólíkar leiðir.

Hefur þú gert eitthvað af eftirfarandi á síðustu 12 mánuðum? Hefur þú...

LESA UPP...
(Neitar að svara)
(7)

Já (1)

Nei (2)

(Veit ekki) (8)

…haft samband við
stjórnmálamann
eða opinberan
starfsmann hjá ríki
eða sveitarfélagi?
(B15)

o

o

o

o

…tekið þátt í starfi
stjórnmálaflokks
eða baráttuhóps?
(B16)

o

o

o

o

…tekið þátt í starfi
annarra félaga eða
samtaka? (B17)

o

o

o

o

…borið á þér eða
sýnt með öðrum
hætti barmmerki
eða límmiða til
stuðnings
einhverjum
málstað? (B18)

o

o

o

o

…skrifað nafn þitt á
undirskriftalista?
(B19)

o

o

o

o

…tekið þátt í
löglegum
mótmælaaðgerðum
eða
baráttufundum?
(B20)

o

o

o

o

…sniðgengið
ákveðnar vörur í
mótmælaskyni?
(B21)

o

o

o

o
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…skrifað eða deilt
einhverju um
stjórnmál á netinu,
til dæmis á bloggi, í
tölvupósti eða á
samfélagsmiðlum
eins og Facebook
eða Twitter? (B22)

o

o

o

o

timib15 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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B23 Finnst þér þú standa nær einhverjum sérstökum stjórnmálaflokki eða lista fremur en
öðrum?

o Já (1)
o Nei (2)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timib23 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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B24 Hvaða flokki eða lista?

o Bjartri framtíð (5)
o Framsóknarflokknum (2)
o Sjálfstæðisflokknum (1)
o Flokki fólksins (13)
o Húmanistaflokknum (12)
o Miðflokknum (8)
o Alþýðufylkingunni (10)
o Samfylkingunni (4)
o Dögun (9)
o Vinstri hreyfingunni - grænu framboði (3)
o Pírötum (6)
o Sósíalistaflokki Íslands (11)
o Viðreisn (7)
o Íslensku þjóðfylkingunni (14)
o Öðrum (SKRÁ HÉR) (20) ________________________________________________
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
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timib24 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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B25 Hversu nærri finnst þér þú standa þessum flokki eða lista?
Finnst þér þú standa honum...

LESA UPP...

o mjög nærri (1)
o frekar nærri (2)
o ekki nærri (3)
o eða, alls ekki nærri (4)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timib25 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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B26
SPJALD 10
Í stjórnmálum er oft talað um „vinstri“ og „hægri“.
Með því að nota þetta spjald, hvar myndir þú staðsetja sjálfa/n þig á slíkum kvarða þar sem 0
þýðir vinstri og 10 þýðir hægri?

o Vinstri 0 (00)
o 1 (01)
o 2 (02)
o 3 (03)
o 4 (04)
o 5 (05)
o 6 (06)
o 7 (07)
o 8 (08)
o 9 (09)
o Hægri 10 (10)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timib26 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
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B27
SPJALD 11
Þegar á heildina er litið, hversu ánægð/ur ert þú með lífið þessa dagana?
Vinsamlega svaraðu með því að nota þetta spjald, þar sem 0 merkir gífurlega óánægð/ur og
10 merkir gífurlega ánægð/ur.

o Gífurlega óánægð/ur 0 (00)
o 1 (01)
o 2 (02)
o 3 (03)
o 4 (04)
o 5 (05)
o 6 (06)
o 7 (07)
o 8 (08)
o 9 (09)
o Gífurlega ánægð/ur 10 (10)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
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timib27 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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B28
ÁFRAM SPJALD 11
Þegar á heildina er litið, hversu ánægð/ur ert þú með efnahagsástandið á Íslandi um þessar
mundir?

Notaðu áfram þetta spjald til að svara.

o Gífurlega óánægð/ur 0 (00)
o 1 (01)
o 2 (02)
o 3 (03)
o 4 (04)
o 5 (05)
o 6 (06)
o 7 (07)
o 8 (08)
o 9 (09)
o Gífurlega ánægð/ur 10 (10)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
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timib28 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break

Page 33 of 307

B29 ÁFRAM SPJALD 11
Ef við víkjum nú að ríkisstjórninni, hversu ánægð/ur ert þú með störf hennar? Notaðu enn þetta
spjald.

o Gífurlega óánægð/ur 0 (00)
o 1 (01)
o 2 (02)
o 3 (03)
o 4 (04)
o 5 (05)
o 6 (06)
o 7 (07)
o 8 (08)
o 9 (09)
o Gífurlega ánægð/ur 10 (10)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timib29 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
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B30 ÁFRAM SPJALD 11
Og þegar á heildina er litið, hversu ánægð/ur ert þú með hvernig lýðræði virkar á Íslandi. Notaðu
enn þetta spjald.

o Gífurlega óánægð/ur 0 (00)
o 1 (01)
o 2 (02)
o 3 (03)
o 4 (04)
o 5 (05)
o 6 (06)
o 7 (07)
o 8 (08)
o 9 (09)
o Gífurlega ánægð/ur 10 (10)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timib30 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
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B31
SPJALD 12
Miðað við svarmöguleikana á þessu spjaldi, hvað finnst þér á heildina litið, um stöðu
menntamála hér á landi?

o Gífurlega slæm 0 (00)
o 1 (01)
o 2 (02)
o 3 (03)
o 4 (04)
o 5 (05)
o 6 (06)
o 7 (07)
o 8 (08)
o 9 (09)
o Gífurlega góð 10 (10)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timib31 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
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B32 ÁFRAM SPJALD 12
Miðað við svarmöguleikana á þessu sama spjaldi, hvað finnst þér á heildina litið um stöðu
heilbrigðismála hér á landi?

o Gífurlega slæm 0 (00)
o 1 (01)
o 2 (02)
o 3 (03)
o 4 (04)
o 5 (05)
o 6 (06)
o 7 (07)
o 8 (08)
o 9 (09)
o Gífurlega góð 10 (10)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timib32 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
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B33
SPJALD 13
Segðu mér hversu sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum á þessu spjaldi.

LESA UPP HVERJA FULLYRÐINGU OG SKRÁ Í REIT
Mjög
sammála
(1)

Sammála
(2)

Hvorki
sammála
né
ósammála
(3)

Ósammála
(4)

Mjög
ósammála
(5)

(Neitar
að
svara)
(7)

(Veit
ekki)
(8)

Stjórnvöld ættu
að gera
ráðstafanir til að
draga úr
tekjumun í
samfélaginu.
(B33)

o

o

o

o

o

o

o

Samkynhneigðir
ættu að geta
hagað lífi sínu
eins og þeir
sjálfir kjósa
(B34)

o

o

o

o

o

o

o

Ef einhver í
nánustu
fjölskyldu minni
væri hommi eða
lesbía myndi ég
skammast mín.
(B35)

o

o

o

o

o

o

o

Samkynhneigð
pör, hvort sem
um er að ræða
karla eða konur,
ættu að hafa
sama rétt til að
ættleiða börn
og
gagnkynhneigð
pör. (B36)

o

o

o

o

o

o

o
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B37
SPJALD 14
Víkjum nú að Evrópusambandinu. Sumum finnst að samruni Evrópuríkja ætti að ganga
lengra. Öðrum finnst að hann hafi þegar gengið of langt.

Getur þú, með því að nota þetta spjald, sagt hvaða tala á kvarðanum lýsir best þinni afstöðu?

o Samruni Evrópuríkja hefur nú þegar gengið of langt 0 (00)
o 1 (01)
o 2 (02)
o 3 (03)
o 4 (04)
o 5 (05)
o 6 (06)
o 7 (07)
o 8 (08)
o 9 (09)
o Vinna ætti að frekari samruna Evrópuríkja 10 (10)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
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Page Submit (3)
Click Count (4)
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introB2 Nú koma nokkrar spurningar um fólk sem flust hefur frá öðrum löndum til búsetu
á Íslandi

timiinb2 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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B38
SPJALD 15
Ef þú notar þetta spjald til að svara, að hvaða marki ætti að leyfa fólki sem er af sama kynþætti
eða hefur svipaðan menningarlegan uppruna og flestir Íslendingar að flytjast hingað til lands?

o Leyfa mörgum að flytjast hingað (1)
o Leyfa nokkrum (2)
o Leyfa fáeinum (3)
o Ekki leyfa neinum (4)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timib38 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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B39
ÁFRAM SPJALD 15
En hvað með fólk af öðrum kynþætti eða ólíkum menningarlegum uppruna en flestir
Íslendingar?

Notaðu enn þetta spjald.

o Leyfa mörgum að flytjast hingað (1)
o Leyfa nokkrum (2)
o Leyfa fáeinum (3)
o Ekki leyfa neinum (4)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timib39 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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B40
ÁFRAM SPJALD 15

Hvað með fólk sem kemur frá fátækari löndum utan Evrópu?
Notaðu enn sama spjaldið til að svara.

o Leyfa mörgum að flytjast hingað (1)
o Leyfa nokkrum (2)
o Leyfa fáeinum (3)
o Ekki leyfa neinum (4)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timib40 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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B41
SPJALD 16
Almennt séð, telur þú að það sé gott eða slæmt fyrir efnahag Íslands að fólk frá öðrum
löndum flytjist hingað?

Notaðu þetta spjald.

o Slæmt fyrir efnahaginn 0 (00)
o 1 (01)
o 2 (02)
o 3 (03)
o 4 (04)
o 5 (05)
o 6 (06)
o 7 (07)
o 8 (08)
o 9 (09)
o Gott fyrir efnahaginn 10 (10)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
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timib41 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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B42
SPJALD 17

Telur þú, almennt séð, að fólk frá öðrum löndum sem hingað flyst grafi undan eða auðgi íslenskt
menningarlíf?

Notaðu þetta spjald til að svara.

o Grefur undan menningarlífi 0 (00)
o 1 (01)
o 2 (02)
o 3 (03)
o 4 (04)
o 5 (05)
o 6 (06)
o 7 (07)
o 8 (08)
o 9 (09)
o Auðgar menningarlíf 10 (10)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
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timib42 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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B43 SPJALD 18
Gerir það Ísland að verri eða betri stað til að búa á ef fólk frá öðrum löndum flyst
hingað? Notaðu þetta spjald til að svara.

o Verri stað til að búa á 0 (00)
o 1 (01)
o 2 (02)
o 3 (03)
o 4 (04)
o 5 (05)
o 6 (06)
o 7 (07)
o 8 (08)
o 9 (09)
o Betri stað til að búa á 10 (10)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timib43 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
End of Block: B hluti
Start of Block: C hluti
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IntroC Nú koma nokkrar spurningar um þig og þína hagi.

timiinc Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break

Page 55 of 307

C1
SPJALD 19

Þegar á heildina er litið, hversu hamingjusama/n telur þú þig vera?

Notaðu þetta spjald.

o Gífurlega óhamingjusöm/-samur 0 (00)
o 1 (01)
o 2 (02)
o 3 (03)
o 4 (04)
o 5 (05)
o 6 (06)
o 7 (07)
o 8 (08)
o 9 (09)
o Gífurlega hamingjusöm/-samur 10 (10)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
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timic1 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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C2
SPJALD 20
Miðað við svarmöguleika á þessu spjaldi, hve oft hittir þú vini, ættinga eða vinnufélaga þér til
ánægju?

o Aldrei (01)
o Sjaldnar en einu sinni í mánuði (02)
o Einu sinni í mánuði (03)
o Nokkrum sinnum í mánuði (04)
o Einu sinni í viku (05)
o Nokkrum sinnum í viku (06)
o Á hverjum degi (07)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timic2 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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C3
SPJALD 21
Við hve marga, ef einhverja, getur þú rætt um viðkvæm og persónuleg mál?

Veldu svar þitt af þessu spjaldi

o Engan (00)
o 1 (01)
o 2 (02)
o 3 (03)
o 4-6 (04)
o 7-9 (05)
o 10 eða fleiri (06)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timic3 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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C4
SPJALD 22
Miðað við jafnaldra þína, hversu oft hittir þú annað fólk þér til ánægju?

Notaðu þetta spjald.

o Mun sjaldnar en flestir (1)
o Sjaldnar en flestir (2)
o Álíka oft (3)
o Oftar en flestir (4)
o Mun oftar en flestir (5)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timic4 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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C5 Hefur þú eða einhver á þínu heimili verið fórnarlamb innbrotsþjófa eða orðið fyrir
líkamsárás á síðustu 5 árum?

o Já (1)
o Nei (2)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timic5 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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C6 Hversu örugga/n telur þú þig vera, værir þú ein/einn á gangi hér í nágrenninu eftir að
dimmt er orðið?
Telur þú þig vera...

LESA UPP...

o ...mjög örugga/n (1)
o örugga/n (2)
o ekki mjög örugga/n (3)
o eða, alls ekki örugga/n? (4)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timic6 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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IntroC2 Næstu spurningar eru um þig sjálfa/n

timiinc2 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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C7 Hvernig er heilsufar þitt, svona almennt séð?
Myndir þú segja að það væri …

LESA UPP...

o ...mjög gott (1)
o gott (2)
o sæmilegt (3)
o slæmt (4)
o eða, mjög slæmt? (5)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timic7 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break

Page 64 of 307

C8 Hamla langvarandi veikindi, fötlun, heilsubrestur eða geðræn vandamál þér á einhvern
hátt í daglegu lífi?
EF JÁ, háir það þér mikið eða að nokkru leyti?

o Já, mikið (1)
o Já, að nokkru leyti (2)
o Nei (3)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timic8 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break

Page 65 of 307

C9 Mismunandi getur verið hversu sterkum tilfinningaböndum fólk binst landinu sem það býr í
og Evrópu.
SPJALD 23

Hversu tengd/ur finnst þér þú vera Íslandi tilfinningalega?
Vinsamlega veldu númer frá 0 til 10, þar sem 0 merkir alls ekki tengd/ur tilfinningalega og
10 merkir mjög tengd/ur tilfinningalega

o Alls ekki tengd/ur tilfinningalega 0 (00)
o 1 (01)
o 2 (02)
o 3 (03)
o 4 (04)
o 5 (05)
o 6 (06)
o 7 (07)
o 8 (08)
o 9 (09)
o Mjög tengd/ur tilfinningalega 10 (10)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
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timic9 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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C10 ÁFRAM SPJALD 23
Og hversu tengd/ur finnst þér þú vera Evrópu tilfinningalega?

o Alls ekki tengd/ur tilfinningalega 0 (00)
o 1 (01)
o 2 (02)
o 3 (03)
o 4 (04)
o 5 (05)
o 6 (06)
o 7 (07)
o 8 (08)
o 9 (09)
o Mjög tengd/ur tilfinningalega 10 (10)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timic10 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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C11 Líturðu svo á að þú tilheyrir einhverjum sérstökum trúarbrögðum eða trúfélagi?

o Já (1)
o Nei (2)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timic11 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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C12 Hvaða?

o Kaþólsku kirkjunni (01)
o Þjóðkirkjunni (02)
o Fríkirkjunni (03)
o Öðru kristnu trúfélagi innan lúthersku (04)
o Rétttrúnaðarkirkju (05)
o Öðru trúfélagi utan lúthersku (06)
o Íslamstrú (07)
o Gyðingatrú (08)
o Austrænum trúarbrögðum (09)
o Ásatrúarfélaginu (10)
o Öðrum trúarbrögðum utan kristni (11)
o Öðrum (SKRÁ HÉR) (12) ________________________________________________
o (Neitar að svara) (77)
timic12 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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C13 Hefur þú einhvern tíma litið svo á að þú tilheyrðir einhverjum trúarbrögðum eða trúfélagi?

o Já (1)
o Nei (2)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timic13 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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C14 Hvaða?

o Kaþólsku kirkjunni (01)
o Þjóðkirkjunni (02)
o Fríkirkjunni (03)
o Öðru kristnu trúfélagi innan lúthersku (04)
o Rétttrúnaðarkirkju (05)
o Öðru trúfélagi utan lúthersku (06)
o Íslamstrú (07)
o Gyðingatrú (08)
o Austrænum trúarbrögðum (09)
o Ásatrúarfélaginu (10)
o Öðrum trúarbrögðum utan kristni (11)
o Öðrum (SKRÁ HÉR) (12) ________________________________________________
o (Neitar að svara) (77)
timic4 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break

Page 73 of 307

C15
SPJALD 24

Án tillits til þess hvort þú aðhyllist einhver sérstök trúarbrögð, hversu trúuð/trúaður myndirðu
segja að þú sért?

Notaðu þetta spjald til að svara.

o Alls ekki trúuð/ trúaður 0 (00)
o 1 (01)
o 2 (02)
o 3 (03)
o 4 (04)
o 5 (05)
o 6 (06)
o 7 (07)
o 8 (08)
o 9 (09)
o Mjög trúuð/ trúaður 10 (10)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
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timic15 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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C16
SPJALD 25
Fyrir utan sérstök tilefni, svo sem brúðkaup og jarðarfarir, hversu oft sækir þú trúarlegar
athafnir um þessar mundir?
Notaðu þetta spjald til að svara.

o Á hverjum degi (01)
o Oftar en einu sinni í viku (02)
o Einu sinni í viku (03)
o Að minnsta kosti einu sinni í mánuði (04)
o Aðeins á sérstökum helgidögum (05)
o Sjaldnar (06)
o Aldrei (07)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timic16 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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C17
ÁFRAM SPJALD 25

Að trúarlegum athöfnum frátöldum, hversu oft, ef einhvern tíma, biðstu fyrir?
Notaðu áfram þetta spjald.

o Á hverjum degi (01)
o Oftar en einu sinni í viku (02)
o Einu sinni í viku (03)
o Að minnsta kosti einu sinni í mánuði (04)
o Aðeins á sérstökum helgidögum (05)
o Sjaldnar (06)
o Aldrei (07)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timic17 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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C18 Telur þú þig tilheyra hópi sem beittur er misrétti hér á landi?

o Já (1)
o Nei (2)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timic18 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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C19 Hvers vegna er þessi hópur sem þú tilheyrir, beittur misrétti?
ÝTA: ‘Eru einhverjar aðrar ástæður?’
SKRÁ ALLT SEM VIÐ Á

▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢

Vegna húðlitar eða kynþáttar (01)
Vegna þjóðernis (02)
Vegna trúarbragða (03)
Vegna tungumáls (04)
Því hann er þjóðernislegur minnihlutahópur (05)
Vegna aldurs (06)
Vegna kynferðis (07)
Vegna kynhneigðar (08)
Vegna fötlunar (09)

Af öðrum ástæðum (SKRÁ HÉR) (10)
________________________________________________

▢
▢

⊗(Neitar að svara)
⊗(Veit ekki)

(77)

(88)

timic19 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
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Page Break
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C20 Ert þú íslenskur ríkisborgari?

o Já (1)
o Nei (2)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timic20 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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C21 Í hvaða landi ert þú með ríkisborgararétt?

o (1) ________________________________________________
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timic21 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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C22 Fæddist þú á Íslandi?

o Já (1)
o Nei (2)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timic22 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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C23 Í hvaða landi fæddist þú?

o (1) ________________________________________________
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timic23 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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C24 Hvaða ár fluttist þú fyrst til Íslands?

o (1) ________________________________________________
o (Neitar að svara) (7777)
o (Veit ekki) (8888)
timic24 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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C25 Hvaða tungumál talar þú oftast heima hjá þér?

o
SKRÁ ALLT AÐ 2 TUNGUMÁL (1)
________________________________________________
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timic25 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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C26 Tilheyrir þú þjóðernislegum minnihlutahópi hér á landi?

o Já (1)
o Nei (2)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timic26 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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C27 Fæddist faðir þinn á Íslandi?

o Já (1)
o Nei (2)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timic27 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break

Page 88 of 307

C28 Í hvaða landi fæddist faðir þinn?

o (1) ________________________________________________
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timic28 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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C29 Fæddist móðir þín á Íslandi?

o Já (1)
o Nei (2)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timic29 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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C30 Í hvaða landi fæddist móðir þín?

o (1) ________________________________________________
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timic30 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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End of Block: C hluti
Start of Block: C rand 1
C rand 1 Hópur 1

C32-34 Nú koma nokkrar spurningar um hvernig þú telur að lýðræði virki á Íslandi um
þessar mundir.
SPJALD 26
Notaðu þetta spjald og segðu mér að hve miklu leyti þér finnst eftirfarandi fullyrðingar eiga við
um Ísland. LESA UPP HVERJA FULLYRÐINGU
Á
ekki
við
að
neinu
leyti
0
(00)

1
(01)

2
(02)

3
(03)

4
(04)

5
(05)

6
(06)

7
(07)

8
(08)

9
(09)

Á
að
öllu
leyti
við
10
(10)

(Neitar
að
svara)
(77)

(Veit
ekki)
(88)

Ríkisstjórnarflokkum
á Íslandi er refsað í
kosningum þegar
þeir hafa staðið sig
illa. (C32)

o o o o o o o o o o o o

o

Ríkisstjórnin á
Íslandi verndar
þegna landsins
gegn fátækt. (C33)

o o o o o o o o o o o o

o

Ríkisstjórnin á
Íslandi skýrir
ákvarðanir sínar
fyrir kjósendum.
(C34)

o o o o o o o o o o o o

o
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timic32 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
End of Block: C rand 1
Start of Block: C rand 2
C rand 2 Hópur 2
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C35 Nú koma nokkrar spurningar um hvernig þú telur að lýðræði virki á Íslandi um
þessar mundir.
SPJALD 27
Notaðu þetta spjald og segðu mér að hve miklu leyti þér finnst að ríkisstjórnarflokkum á Íslandi
sé refsað í kosningum þegar þeir hafa staðið sig illa?

o
Ríkisstjórnar-flokkum er ekki refsað að neinu leyti í kosningum þegar þeir hafa
staðið sig illa 0 (00)
o 1 (01)
o 2 (02)
o 3 (03)
o 4 (04)
o 5 (05)
o 6 (06)
o 7 (07)
o 8 (08)
o 9 (09)
o
Ríkisstjórnar-flokkum er refsað að öllu leyti í kosningum þegar þeir hafa staðið sig
illa 10 (10)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
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timic35 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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C36 SPJALD 28
Notaðu nú þetta spjald og segðu mér að hve miklu leyti þér finnst að ríkisstjórnin á Íslandi
verndi þegna landsins gegn fátækt?

o Ríkisstjórnin verndar þegna landsins ekki að neinu leyti gegn fátækt 0 (00)
o 1 (01)
o 2 (02)
o 3 (03)
o 4 (04)
o 5 (05)
o 6 (06)
o 7 (07)
o 8 (08)
o 9 (09)
o Ríkisstjórnin verndar þegna landsins að öllu leyti gegn fátækt 10 (10)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timic36 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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C37 SPJALD 29
Og notaðu þetta spjald til að segja mér að hve miklu leyti þér finnst að ríkistjórnin á Íslandi skýri
ákvarðanir sínar fyrir kjósendum?

o Ríkisstjórnin skýrir ekki ákvarðanir sínar að neinu leyti fyrir kjósendum 0 (00)
o 1 (01)
o 2 (02)
o 3 (03)
o 4 (04)
o 5 (05)
o 6 (06)
o 7 (07)
o 8 (08)
o 9 (09)
o Ríkisstjórnin skýrir ákvarðanir sínar að öllu leyti fyrir kjósendum 10 (10)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timic37 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
End of Block: C rand 2
Start of Block: C rand 3
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C rand 3 Hópur 3

C38 Nú koma nokkrar spurningar um hvernig þú telur að lýðræði virki á Íslandi um
þessar mundir.
SPJALD 30
Notaðu þetta spjald og segðu mér að hve miklu leyti þér finnst að ríkisstjórnarflokkum á Íslandi
sé refsað í kosningum þegar þeir hafa staðið sig illa?

o
Ríkisstjórnar-flokkum er ekki refsað að neinu leyti í kosningum þegar þeir hafa
staðið sig illa 0 (0)
o 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o 5 (5)
o 6 (6)
o 7 (7)
o 8 (8)
o Ríkisstjórnar-flokkum er refsað í kosningum þegar þeir hafa staðið sig illa 9 (9)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
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timic38 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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C39 SPJALD 31
Notaðu nú þetta spjald og segðu mér að hve miklu leyti þér finnst að ríkisstjórnin á Íslandi
verndi þegna landsins gegn fátækt?

o Ríkisstjórnin verndar þegna landsins ekki að neinu leyti gegn fátækt 0 (0)
o 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o 5 (5)
o 6 (6)
o 7 (7)
o 8 (8)
o Ríkisstjórnin verndar þegna landsins gegn fátækt 9 (9)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timic39 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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C40 SPJALD 32
Og notaðu þetta spjald til að segja mér að hve miklu leyti þér finnst að ríkistjórnin á Íslandi skýri
ákvarðanir sínar fyrir kjósendum?

o Ríkisstjórnin skýrir ekki ákvarðanir sínar að neinu leyti fyrir kjósendum 0 (0)
o 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o 5 (5)
o 6 (6)
o 7 (7)
o 8 (8)
o Ríkisstjórnin skýrir ákvarðanir sínar fyrir kjósendum 9 (9)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timic40 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
End of Block: C rand 3
Start of Block: C hluti framhald
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C42 Nú kemur spurning um annað efni. Ímyndaðu þér að á morgun eigi að halda
þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Myndir þú greiða því atkvæði
að Ísland yrði aðili að Evrópusambandinu eða stæði áfram utan Evrópusambandsins?

o Verða aðili að Evrópusambandinu (1)
o Standa áfram utan Evrópusambandsins (2)
o (Myndi skila auðu) (3)
o (Myndi ógilda atkvæði mitt) (4)
o (Myndi ekki greiða atkvæði) (5)
o (Hef ekki atkvæðisrétt) (6)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timic42 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
End of Block: C hluti framhald
Start of Block: D hluti
IntroD Nú koma nokkrar spurningar um hvenær þú gerðir mismunandi hluti í fyrsta skipti.
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timiind Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D1 Hefur þú einhvern tímann verið í launuðu starfi eða launuðu iðnnámi/lærlingsstöðu í 20 klst.
eða lengur á viku, í að minnsta kosti 3 mánuði?

o Já (1)
o Nei (2)
o (Neitar að svara) (7)
timid1 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D2 Hvaða ár byrjaðir þú í fyrsta skipti að vinna í slíku starfi?
SPYRILL: „í slíku starfi“ vísar í launað starf eða launað iðnnám/lærlingsstöðu í 20 klst.
eða meira í að minnsta kosti 3 mánuði, eins og í D1.

o SKRÁ ÁR (1) ________________________________________________
o (Neitar að svara) (7777)
o (Veit ekki) (8888)
timid2 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D3 Hvaða ár (ef einhvern tíma) fluttir þú í fyrsta skipti út frá foreldri/foreldrum í 2 mánuði eða
lengur, til að búa í aðskildu húsnæði?
SPYRILL: Foreldrar felur einnig í sér alla forráðamenn eins og fóstur-, stjúp- eða
ættleiðingarforeldrar.
Að búa aðskilin(n) merkir að búa í aðskildu húsnæði, þ.e. með aðskildum inngangi.
Taktu með námsfólk sem býr aðskilið í 2 mánuði eða lengur þótt það flytji stundum aftur
til foreldra.

o SKRÁ ÁR (1) ________________________________________________
o (Býr enn í foreldrahúsum og hefur aldrei farið í 2 mánuði) (0000)
o (Aldrei búið með foreldri) (1111)
o (Neitar að svara) (7777)
o (Veit ekki) (8888)
timid3 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D4 Hefur þú einhvern tímann búið með maka í þrjá mánuði eða lengur?

o Já (1)
o Nei (2)
o (Neitar að svara) (7)
timid4 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D5 Hvaða ár bjóst þú fyrst með maka í þrjá mánuði eða lengur?

o SKRÁ ÁR (1) ________________________________________________
o (Neitar að svara) (7777)
o (Veit ekki) (8888)
timid5 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D6 Ert þú eða hefur þú einhvern tímann verið í hjónabandi?
SPYRILL: Ef viðmælandi spyr út í hvaða tegund hjónabands eigi að taka með,
vinsamlegast lestu upp:„Hjónaband vísar í lagalegt hjónaband og tekur ekki til annars
konar lagalegrar hjúskaparstöðu".

o Já (1)
o Nei (2)
o (Neitar að svara) (7)
timid6 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D7 Hvaða ár gekkst þú fyrst í hjónaband?

o SKRÁ ÁR (1) ________________________________________________
o (Neitar að svara) (7777)
o (Veit ekki) (8888)
timid7 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D8 Hefur þú einhvern tímann eignast barn?

o Já (1)
o Nei (2)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timid8 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D9 Hversu mörg börn hefur þú alls eignast?
SPYRILL: Teljið með öll börn sem hafa fæðst lifandi.

o SKRIFIÐ INN (1) ________________________________________________
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timid9 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D10 Hvaða ár fæddist (fyrsta) barnið þitt?

o SKRÁ ÁR (1) ________________________________________________
o (Neitar að svara) (7777)
o (Veit ekki) (8888)
timid10 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D11 Hvaða ár fæddist yngsta barnið þitt?

o SKRÁ ÁR (1) ________________________________________________
o (Neitar að svara) (7777)
o (Veit ekki) (8888)
timid11 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D12 Hversu mörg barnabörn átt þú, ef einhver?

o SKRÁ FJÖLDA (1) ________________________________________________
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timid12 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D13 Hvaða ár fæddist fyrsta barnabarnið þitt?

o SKRÁ ÁR (1) ________________________________________________
o (Neitar að svara) (7777)
o (Veit ekki) (8888)
timid13 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break

Page 117 of 307

D14 Átt þú einhver barnabarnabörn?

o Já (1)
o Nei (2)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timid14 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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End of Block: D hluti
Start of Block: D rand 1
IntroD2 Ég mun núna spyrja þig nokkurra spurninga um stelpur og konur á meðan aðrir
sem svara könnuninni verða spurðir um stráka og karla.

timiind2 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D15a Fólk hefur mismunandi hugmyndir um á hvaða aldri stelpur eða konur verði fullorðnar,
miðaldra og gamlar. Um það bil á hvaða aldri myndir þú segja að stelpur eða konur verði
fullorðnar?
SPYRILL: FYRIR ÖLL ATRIÐI ÞAR SEM SPURT ER UM ALDUR:
Ef viðmælandi svarar „það fer eftir ýmsu", fallist á svar og EKKI spyrja nánar.
Ef viðmælandi gefur upp aldursbil, biðjið um ákveðinn aldur innan þess bils.
Ef viðmælandi getur ekki gefið upp ákveðinn aldur, kóðið „Veit ekki".

o SKRÁ ALDUR (666) ________________________________________________
o (Það fer eftir ýmsu) (000)
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timid15a Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D16a Og um það bil á hvaða aldri myndir þú segja að konur verði miðaldra?

o SKRÁ ALDUR (666) ________________________________________________
o (Það fer eftir ýmsu) (000)
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timid14a Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D17a Og um það bil á hvaða aldri myndir þú segja að konur komist á gamalsaldur?

o SKRÁ ALDUR (666) ________________________________________________
o (Það fer eftir ýmsu) (000)
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timid17a Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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IntroD3 Nú ætlum við að spyrja þig röð spurninga um ákjósanlegasta aldur fyrir stelpur
eða konur til að gera ákveðna hluti, síðan um hvenær þær eru of ungar og að lokum
hvenær þær eru of gamlar til að gera ákveðna hluti. Vinsamlega áætlaðu aldur fyrir hvert
tilfelli.

timiintd3 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D18a Að þínu mati, hver er ákjósanlegasti aldurinn fyrir stelpu eða konu til að byrja að búa með
maka sem hún er ekki í hjónabandi með?
SPYRILL: FYRIR ÖLL ATRIÐI ÞAR SEM SPURT ER UM ALDUR:
-Ef viðmælandi svarar „Enginn ákjósanlegur aldur", fallist á svar og EKKI spyrja nánar.
-Ef viðmælandi gefur upp aldursbil, biðjið um ákveðinn aldur innan þess bils.
-Ef viðmælandi getur ekki gefið upp ákveðinn aldur, kóðið „Veit ekki".

o SKRÁ ALDUR (666) ________________________________________________
o (Enginn ákjósanlegur aldur) (000)
o (Ætti ALDREI að búa með maka án þess að vera í hjónabandi) (111)
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timid18a Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D19a Að þínu mati, hver er ákjósanlegasti aldurinn fyrir stelpu eða konu til að ganga í
hjónaband?

o SKRÁ ALDUR (666) ________________________________________________
o (Enginn ákjósanlegur aldur) (000)
o (Ætti ALDREI að ganga í hjónaband) (111)
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timid19a Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D20a Að þínu mati, hver er ákjósanlegasti aldurinn fyrir stelpu eða konu til að verða móðir?

o SKRÁ ALDUR (666) ________________________________________________
o (Enginn ákjósanlegur aldur) (000)
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timid20a Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D21a Að þínu mati, hver er ákjósanlegasti aldurinn fyrir konu að fara á eftirlaun?

o SKRÁ ALDUR (666) ________________________________________________
o (Enginn ákjósanlegur aldur) (000)
o (Ætti ALDREI að fara á eftirlaun) (111)
o (Ætti ALDREI að vera í launaðri vinnu) (222)
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timid21a Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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IntroD3 Stundum er fólk talið of ungt til að gera eða upplifa ákveðna hluti…

timiintd3 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D22a Almennt séð, fyrir hvaða aldur myndir þú segja að stelpa eða kona sé of ung til að hætta í
fullu námi? SPYRILL: FYRIR ÖLL ATRIÐI ÞAR SEM SPURT ER UM ALDUR: Ef
viðmælandi svarar „Aldrei of ung", fallist á svar og EKKI spyrja nánar.. Ef viðmælandi
gefur upp aldursbil, biðjið um ákveðinn aldur innan þess bils. Ef viðmælandi getur ekki
gefið upp ákveðinn aldur, kóðið „Veit ekki".

o SKRÁ ALDUR (666) ________________________________________________
o (Aldrei of ung) (000)
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timid22a Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D23a Almennt séð, fyrir hvaða aldur myndir þú segja að kona sé of ung til að hefja sambúð með
maka sem hún er ekki í hjónabandi með?

o SKRÁ ALDUR (666) ________________________________________________
o (Aldrei of ung) (000)
o (Ætti ALDREI að búa með maka utan hjónabands) (111)
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timid23a Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D24a Almennt séð, fyrir hvaða aldur myndir þú segja að kona sé of ung til að ganga í
hjónaband?

o SKRÁ ALDUR (666) ________________________________________________
o (Aldrei of ung) (000)
o (Ætti ALDREI að ganga í hjónaband) (111)
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timid24a Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D25a Almennt séð, fyrir hvaða aldur myndir þú segja að kona sé of ung til að verða móðir?

o SKRÁ ALDUR (666) ________________________________________________
o (Aldrei of ung) (000)
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timid25a Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break

Page 132 of 307

D26a Og, almennt séð, fyrir hvaða aldur myndir þú segja að kona sé of ung til að hætta að
vinna og fara á eftirlaun?

o SKRÁ ALDUR (666) ________________________________________________
o (Aldrei of ung) (000)
o (Ætti ALDREI að fara á eftirlaun) (111)
o (Ætti ALDREI að vera í launaðri vinnu) (222)
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timid26a Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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IntroD4 Á sama hátt og fólk er stundum talið vera of ungt til að gera ákveðna hluti, þá er
það stundum talið vera of gamalt.

timiind4 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D27a Almennt séð, eftir hvaða aldur myndir þú segja að kona sé of gömul til að búa enn hjá
foreldrum sínum? SPYRILL: FYRIR ÖLL ATRIÐI ÞAR SEM SPURT ER UM ALDUR: Ef
viðmælandi svarar „Aldrei of gömul", fallist á svar og EKKI spyrja nánar. Ef viðmælandi
gefur upp aldursbil, biðjið um ákveðinn aldur innan þess bils. Ef viðmælandi getur ekki
gefið upp ákveðinn aldur, kóðið „Veit ekki".

o SKRÁ ALDUR (666) ________________________________________________
o (Aldrei of gömul) (000)
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timid27a Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D28a Almennt séð, eftir hvaða aldur myndir þú segja að kona sé of gömul til að hugleiða að
eignast fleiri börn?

o SKRÁ ALDUR (666) ________________________________________________
o (Aldrei of gömul) (000)
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timid28a Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D29a Almennt séð, eftir hvaða aldur myndir þú segja að kona sé of gömul til vinna 20 klst. eða
meira á viku?

o SKRÁ ALDUR (666) ________________________________________________
o (Aldrei of gömul) (000)
o (Ætti aldrei að vinna) (111)
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timid29a Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D30a -34a SPJALD 33

Með því að nota þetta spjald til að svara, hversu fylgjandi eða andvíg(ur) ertu ef kona…

LESA UPP…
Mjög
andvíg(ur)
(1)

Andvíg(ur)
(2)

Hvorki
andvíg(ur)
né
fylgjandi
(3)

Fylgjandi
(4)

Mjög
fylgjandi
(5)

(Neitar
að svara
(7)

(Veit
ekki) (8)

... velur að
eignast
aldrei börn?
(D30a)

o

o

o

o

o

o

o

…býr með
maka án
þess að
vera í
hjónabandi?
(D31a)

o

o

o

o

o

o

o

…eignast
barn með
maka sem
hún býr
með en er
ekki í
hjónabandi?
(D32a)

o

o

o

o

o

o

o

…er í fullri
vinnu á
meðan hún
á börn sem
eru yngri en
3 ára?
(D33a)

o

o

o

o

o

o

o

…slítur
hjónabandi
á meðan
hún á börn
yngri en 12
ára? (D34a)

o

o

o

o

o

o

o
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timid30a Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
End of Block: D rand 1
Start of Block: D rand 2
IntroD5 Ég mun núna spyrja þig nokkurra spurninga um stráka og karla á meðan aðrir sem
svara könnuninni verða spurðir um stelpur og konur.

timiintd5 Timing
#EditSection, TimingFirstClick# (1)
#EditSection, TimingLastClick# (2)
#EditSection, TimingPageSubmit# (3)
#EditSection, TimingClickCount# (4)

Page Break
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D15b Fólk hefur mismunandi hugmyndir um á hvaða aldri strákar eða karlar verði fullorðnir,
miðaldra og nái gamalsaldri. Um það bil á hvaða aldri myndir þú segja að strákar eða karlar
verði fullorðnir?
SPYRILL: FYRIR ÖLL ATRIÐI ÞAR SEM SPURT ER UM ALDUR: Ef viðmælandi svarar
„Það fer eftir ýmsu", fallist á svar og EKKI spyrja nánar. Ef viðmælandi gefur upp
aldursbil, biðjið um ákveðinn aldur innan þess bils. Ef viðmælandi getur ekki gefið upp
ákveðinn aldur, kóðið „Veit ekki".

o SKRÁ ALDUR (666) ________________________________________________
o (Það fer eftir ýmsu) (000)
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timid15b Timing
#EditSection, TimingFirstClick# (1)
#EditSection, TimingLastClick# (2)
#EditSection, TimingPageSubmit# (3)
#EditSection, TimingClickCount# (4)

Page Break
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D16b Og um það bil á hvaða aldri myndir þú segja að karlar verði miðaldra?

o SKRÁ ALDUR (666) ________________________________________________
o (Það fer eftir ýmsu) (000)
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timid16b Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D17b Og um það bil á hvaða aldri myndir þú segja að karlar komist á gamalsaldur?

o SKRÁ ALDUR (666) ________________________________________________
o (Það fer eftir ýmsu) (000)
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timid17b Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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IntroD6 Nú ætlum við að spyrja þig röð spurninga um ákjósanlegasta aldur fyrir stráka
eða karla til að gera ákveðna hluti, síðan um hvenær þeir eru of ungir og að lokum
hvenær þeir eru of gamlir til að gera ákveðna hluti. Vinsamlega áætlaðu aldur fyrir hvert
tilfelli.

timiind6 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D18b Að þínu mati, hver er ákjósanlegasti aldurinn fyrir strák eða karl til að byrja að búa með
maka sem hann er ekki í hjónabandi með? SPYRILL: FYRIR ÖLL ATRIÐI ÞAR SEM SPURT
ER UM ALDUR: Ef viðmælandi svarar „Enginn ákjósanlegur aldur", fallist á svar og
EKKI spyrja nánar. Ef viðmælandi gefur upp aldursbil, biðjið um ákveðinn aldur innan
þess bils. Ef viðmælandi getur ekki gefið upp ákveðinn aldur, kóðið „Veit ekki".

o SKRÁ ALDUR (666) ________________________________________________
o (Enginn ákjósanlegur aldur) (000)
o (Ætti ALDREI að búa með maka án þess að vera í hjónabandi) (111)
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timid18b Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D19b Að þínu mati, hver er ákjósanlegasti aldurinn fyrir strák eða karl til að ganga í hjónaband?

o SKRÁ ALDUR (666) ________________________________________________
o (Enginn ákjósanlegur aldur) (000)
o (Ætti ALDREI að ganga í hjónaband) (111)
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timid19b Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D20b Að þínu mati, hver er ákjósanlegasti aldurinn fyrir strák eða karl til að verða faðir?

o SKRÁ ALDUR (666) ________________________________________________
o (Enginn ákjósanlegur aldur) (000)
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timid20b Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D21b Að þínu mati, hver er ákjósanlegasti aldurinn fyrir karl að fara á eftirlaun?

o SKRÁ ALDUR (666) ________________________________________________
o (Enginn ákjósanlegur aldur) (000)
o (Ætti ALDREI að fara á eftirlaun) (111)
o (Ætti ALDREI að vera í launaðri vinnu) (222)
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timid21b Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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IntroD6 Stundum er fólk talið of ungt til að gera eða upplifa ákveðna hluti…

timiintd6 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D22b Almennt séð, fyrir hvaða aldur myndir þú segja að strákur eða karl sé of ungur til að hætta
í fullu námi?
SPYRILL: FYRIR ÖLL ATRIÐI ÞAR SEM SPURT ER UM ALDUR:
Ef viðmælandi svarar „Aldrei of ungur", fallist á svar og EKKI spyrja nánar.
Ef viðmælandi gefur upp aldursbil, biðjið um ákveðinn aldur innan þess bils.
Ef viðmælandi getur ekki gefið upp ákveðinn aldur, kóðið „Veit ekki".

o SKRÁ ALDUR (666) ________________________________________________
o (Aldrei of ungur) (000)
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timid22b Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break

Page 150 of 307

D23b Almennt séð, fyrir hvaða aldur myndir þú segja að karl sé of ungur til að hefja sambúð
með maka sem hann er ekki í hjónabandi með?

o SKRÁ ALDUR (666) ________________________________________________
o (Aldrei of ungur) (000)
o (Ætti ALDREI að búa með maka utan hjónabands) (111)
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timid23b Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D24b Almennt séð, fyrir hvaða aldur myndir þú segja að karl sé of ungur til að ganga í
hjónaband?

o SKRÁ ALDUR (666) ________________________________________________
o (Aldrei of ungur) (000)
o (Ætti ALDREI að ganga í hjónaband) (111)
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timid24b Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D25b Almennt séð, fyrir hvaða aldur myndir þú segja að karl sé of ungur til að verða faðir??

o SKRÁ ALDUR (666) ________________________________________________
o (Aldrei of ungur) (000)
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timid25b Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D26b Og, almennt séð, fyrir hvaða aldur myndir þú segja að karl sé of ungur til að hætta að
vinna og fara á eftirlaun?

o SKRÁ ALDUR (666) ________________________________________________
o (Aldrei of ungur) (000)
o (Ætti ALDREI að fara á eftirlaun) (111)
o (Ætti ALDREI að vera í launaðri vinnu) (222)
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timid26b Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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IntroD7 Á sama hátt og fólk er stundum talið vera of ungt til að gera ákveðna hluti, þá er
það stundum talið vera of gamalt.

timiind7 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D27b Almennt séð, eftir hvaða aldur myndir þú segja að karl sé of gamall til að búa enn hjá
foreldrum sínum? SPYRILL: FYRIR ÖLL ATRIÐI ÞAR SEM SPURT ER UM ALDUR:Ef
viðmælandi svarar „Aldrei of gamall", fallist á svar og EKKI spyrja nánar.Ef viðmælandi
gefur upp aldursbil, biðjið um ákveðinn aldur innan þess bils.
Ef viðmælandi getur
ekki gefið upp ákveðinn aldur, kóðið „Veit ekki".

o SKRÁ ALDUR (666) ________________________________________________
o (Aldrei of gamall) (000)
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timid27b Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D28b Almennt séð, eftir hvaða aldur myndir þú segja að karl sé of gamall til að hugleiða að
eignast fleiri börn?

o SKRÁ ALDUR (666) ________________________________________________
o (Aldrei of gamall) (000)
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timid28b Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D29b Almennt séð, eftir hvaða aldur myndir þú segja að karl sé of gamall til vinna 20 klst. eða
meira á viku?

o SKRÁ ALDUR (666) ________________________________________________
o (Aldrei of gamall) (000)
o (Ætti aldrei að vinna) (111)
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timid29b Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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D30b-34b
SPJALD 33
Með því að nota þetta spjald til að svara, hversu fylgjandi eða andvíg(ur) ertu ef karl…
LESA UPP…
Mjög
andvíg(ur)
(1)

Andvíg(ur)
(2)

Hvorki
andvíg(ur)
né
fylgjandi
(3)

Fylgjandi
(4)

Mjög
fylgjandi
(5)

(Neitar
að svara
(7)

(Veit
ekki) (8)

... velur að
eignast
aldrei börn?
(D30b)

o

o

o

o

o

o

o

…býr með
maka án
þess að
vera í
hjónabandi?
(D31b)

o

o

o

o

o

o

o

…eignast
barn með
maka sem
hann býr
með en er
ekki í
hjónabandi?
(D32b)

o

o

o

o

o

o

o

…er í fullri
vinnu á
meðan
hann á börn
sem eru
yngri en 3
ára? (D33b)

o

o

o

o

o

o

o

…slítur
hjónabandi
á meðan
hann á börn
yngri en 12
ára? (D34b)

o

o

o

o

o

o

o
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timid30b Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
End of Block: D rand 2
Start of Block: D hluti lok
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D35 SPJALD 34
Almennt séð, skipuleggur þú framtíð þína eða tekur þú bara hverjum degi eins og hann er?
Vinsamlega tjáðu skoðun þína á kvarðanum 0 til 10, þar sem 0 merkir „ég skipulegg framtíð
mína eins mikið og hægt er" og 10 merkir „ég tek bara hvejum degi eins og hann er".

o Ég skipulegg framtíð mína eins mikið og hægt er 0 (0)
o 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o 5 (5)
o 6 (6)
o 7 (7)
o 8 (8)
o 9 (9)
o Ég tek bara einn dag í einu 10 (10)
o (Neitar að svara) 77 (77)
o (Veit ekki) 88 (88)
timid35 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
End of Block: D hluti lok
Start of Block: F hluti
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IntroF Nú langar mig að fá upplýsingar um þig og aðra á heimilinu.

timiinf Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F1 Að þér meðtöldum/meðtalinni, hversu margir, þar með talin börn, búa venjulega hér á
heimilinu?

o SKRÁ FJÖLDA (1) ________________________________________________
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timif1 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F2 Það er þá í fyrsta lagi þú, ...Hverjir fleiri?SKRÁIÐ UPPLÝSINGAR UM SVARANDA Í REIT,
SVO AÐRA HEIMILISMENN Í ALDURSRÖÐ (SÁ ELSTI FYRST). TIL HÆGÐARAUKA ER
GOTT AÐ SKRÁ NAFN EÐA UPPHAFSSTAFI HVERS HEIMILISMANNS ÞAR SEM VIÐ Á.

Kyn

Karl
(1)

Kona
(2)

Og hvaða ár
fæddist
þú/hann/hún
(Fæðingarár)

(1)

SPJALD 35 Ef þú miðar við þetta spjald, hvernig teng

Maki
(1)

Sonur/dóttir
(þ.m.t.
stjúpbörn
fósturbörn,
börn maka)
(2)

Foreldri/tengdaforeldri,
foreldri maka,
stjúpforeldri (3)

Systkini
(þ.m.t. stjúp-,
og
fóstursystkini,
ættleidd
systkini) (4)
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Ann
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Svarandi
(F2_1)

o o

o

o

o

o

Einstaklingur
2 (F2_2)

o o

o

o

o

o

Einstaklingur
3 (F2_3)

o o

o

o

o

o

Einstaklingur
4 (F2_4)

o o

o

o

o

o

Einstaklingur
5 (F2_5)

o o

o

o

o

o

Einstaklingur
6 (F2_6)

o o

o

o

o

o

Einstaklingur
7 (F2_7)

o o

o

o

o

o

Einstaklingur
8 (F2_8)

o o

o

o

o

o
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Einstaklingur
9 (F2_9)

o o

o

o

o

o

Einstaklingur
10 (F2_10)

o o

o

o

o

o

Einstaklingur
11 (F2_11)

o o

o

o

o

o

Einstaklingur
12 (F2_12)

o o

o

o

o

o

timif2 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F6 Eins og þú sagðir býrð þú með eiginmanni þínum/eiginkonu þinni/maka þínum.
SPJALD 36
Hvaða atriði á þessu spjaldi er lýsandi fyrir ykkar sambúð?

o Í hjónabandi (1)
o
Í staðfestri samvist (ekki sama og skráð sambúð. Á aðeins við um samkynhneigða sem
hafa fengið samvist sína staðfesta) (2)
o Í óskráðri sambúð (3)
o Í skráðri sambúð (4)
o Skilin/n að borði og sæng (5)
o Er skilin/n að lögum / lögskilnaður / hjónaskilnaður (6)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timif6 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F7 Má ég spyrja, hefur þú einhvern tímann verið í sambúð án þess að vera í hjónabandi?

o Já (1)
o Nei (2)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timif7 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F8 Má ég spyrja, hefur þú skilið, það er slitið hjónabandi?

o Já (1)
o Nei (2)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timif8 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F11 SPJALD 37
Þessi spurning er um lagalega hjúskaparstöðu þína en ekki með hverjum þú býrð eða býrð ekki.
Hver af eftirfarandi lýsingum á þessu spjaldi lýsir lagalegri hjúskaparstöðu þinni eins og staðan
er nú?

o Í hjónabandi (01)
o
Í staðfestri samvist (ekki sama og skráð sambúð. Á aðeins við um samkynhneigða sem
hafa fengið samvist sína staðfesta) (02)
o Skilin/n að borði og sæng (03)
o Er skilin/n að lögum / lögskilnaður / hjónaskilnaður (04)
o Ekkja / ekkill (05)
o Ekkert af ofantöldu (Hef ALDREI verið í hjónabandi) (06)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timif11 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F13 Hafa þín eigin börn, stjúpbörn, ættleidd börn, fósturbörn eða börn maka þíns einhvern tíma
búið á heimili þínu?

o Já (1)
o Nei (2)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timif13 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F14 SPJALD 38
Hvað á þessu spjaldi á best við um þann stað þar sem þú býrð?

o Stór borg (1)
o Úthverfi stórrar borgar (2)
o Bær eða lítil borg (3)
o Þorp (4)
o Býli eða hús utan þéttbýlis (5)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timif14 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F15 SPJALD 39

Hvert er hæsta stig menntunar sem þú hefur lokið? Notaðu þetta spjald til að svara.
ATHUGASEMD TIL SPYRILS: Að hafa lokið námi merkir að annað hvort:
viðkomandi
fær formlegt skírteini sem staðfestir að hann hafi staðist námskröfur
að námskeiði eða
námi hafi verið sinnt að öllu leyti en ekkert skírteini hafi verið gefið út
viðkomandi fær
staðfestingu á því að hann hafi tekið þátt í námskeiði eða námi, án formlegs prófskírteinis

o Barnaskólastigi ekki lokið (01)
o Barnaskólapróf (u.þ.b. 12 ára) (02)
o Unglingapróf (u.þ.b. 14 ára) (03)
o Grunnskólapróf, gagnfræðapróf, landspróf (04)
o
Stutt starfsnám á framhaldsskólastigi (t.d. húsmæðranám, styttra skipstjórnarnám,
grunndeildir í iðngreinum, styttra tónlistarnám) (05)
o Stúdentspróf, próf frá Háskólabrú, próf úr frumgreinadeild (06)
o Iðnnám (07)
o
Lengra starfsnám á framhaldsskólastigi (t.d. sjúkraliðanám, nuddaranám, verslunarpróf)
(08)
o
Starfsnám eftir lok framhaldsskólastigs (t.d. 4. stigs skipstjórn eða vélstjórn, læknaritari)
(09)
o Iðnmeistarar (10)
o Stutt hagnýtt nám á háskólastigi, diplóma (11)
o
Stutt starfsnám á háskólastigi, grunndiplóma, 2-3 ár (t.d. kerfisfræði, rekstrarfræði,
tónmennta- og hljóðfærakennaranám, tónlistarnám á háskólastigi, listnám á háskólastigi)
(12)

o Grunnnám í háskóla, BA/BSc/Bed eða viðbótardiplóma (13)
o
Nám í háskóla sem er lengra en 4 ár en þó til 1. háskólagráðu, s.s. læknisfræði,
lögfræði, lyfjafræði, guðfræði, tannlæknisfræði (14)
o Meistaranám, MA/MSc (15)
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o Doktorspróf, PhD (16)
o Annað (SKRÁ HÉR) (17) ________________________________________________
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timif15 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F16 Um það bil hversu mörgum árum hefur þú lokið af námi, hvort sem það hefur verið í fullu
námi eða minna en fullu námi? Teldu saman ígildi ára, þar með talið skyldunám. Þannig væru
tvö ár í hálfu námi ígildi eins árs í fullu námi.ATHUGASEMD TIL SPYRILS: Námundaðu
svarið upp eða niður til næstu heilu tölu fyrir ár.

o SKRÁ ÁRAFJÖLDA (1) ________________________________________________
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timif16 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F17a SPJALD 40

Hvað af því sem talið er upp á þessu spjaldi lýsir því sem þú hefur fengist við síðustu 7 daga?
Veldu allt sem við á.

ÝTA: Hvað annað? SKRÁ ALLT SEM VIÐ Á

▢

í launuðu starfi (eða í tímabundnu fríi), launþegi, sjálfstæður atvinnurekandi eða
einyrki, starfa hjá fjölskyldufyrirtæki (01)

▢

í námi (sem ekki er greitt fyrir af vinnuveitanda), einnig ef nám er stundað í fríi frá

vinnu (02)

▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢

atvinnulaus og að leita að vinnu (03)
atvinnulaus en ekki í atvinnuleit (04)
stríði við langvarandi veikindi eða er öryrki (05)
á eftirlaunum (06)
sinni heimilisstörfum, annast börn eða annað fólk (08)
(annað) (09)

⊗(Neitar að svara)
⊗(Veit ekki)

(77)

(88)
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timif17a Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F17c ÁFRAM SPJALD 40

Og hver þessara lýsinga á best við þínar aðstæður (miðað við síðustu 7 daga)? Veldu aðeins
eina.

o
í launuðu starfi (eða í tímabundnu fríi) launþegi, sjálfstæður atvinnurekandi eða einyrki,
starfa hjá fjölskyldufyrirtæki (01)
o
í námi (sem ekki er greitt fyrir af vinnuveitanda), einnig ef nám er stundað í fríi frá vinnu
(02)
o atvinnulaus og að leita að vinnu (03)
o atvinnulaus en ekki í atvinnuleit (04)
o stríði við langvarandi veikindi eða er öryrki (05)
o á eftirlaunum (06)
o sinni heimilisstörfum, annast börn eða annað fólk (08)
o (annað) (09)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timif17c Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F18 Svo ég hafi það á hreinu, stundaðir þú einhverja launaða vinnu (klukkustund eða meira)
síðustu sjö dagana?

o Já (1)
o Nei (2)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timif18 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F19 Hefur þú einhvern tíma verið í launuðu starfi?

o Já (1)
o Nei (2)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timif19 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F20 Hvaða ár varst þú síðast í launuðu starfi?

o SKRIFA ÁRTAL (1) ________________________________________________
o (Neitar að svara) (7777)
o (Veit ekki) (8888)
timif20 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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End of Block: F hluti
Start of Block: F vinna

F21 SPYRILL: Ef viðmælandi er í vinnu í dag, skal spurt um núverandi starf. Ef
viðmælandi er ekki í launaðri vinnu í dag en hefur verið í launaðri vinnu skal spurt um
síðasta starf. SPYRILL: Ef viðmælandi er í tveimur eða fleiri störfum, biddu hann um að
svara með það starf í huga sem tekur mestan hluta tímans á viku. Ef tvö störf vegna jafn
þungt í tíma, skal viðmælandi svara með það starf í huga sem er betur launað. Í aðalstarfi
þínu ert þú/ varst þú... LESA UPP…

o …launþegi, (1)
o með eigin rekstur, (2)
o eða að vinna við fjölskyldufyrirtæki þitt? (3)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timif21 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break

Page 183 of 307

F22 Hversu margir starfsmenn (ef einhverjir) vinna/unnu hjá þér?

o
SKRÁ fjölda starfsmanna: (1)
________________________________________________
o (Neitar að svara) (77777)
o (Veit ekki) (88888)
timif22 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F23 Er/var ráðningarsamningur þinn...LESA UPP…

o …ótímabundinn, (1)
o eða, tímabundinn, (2)
o eða, hefur/hafðir þú engan ráðningarsamning? (3)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timif23 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F24 Ef þú telur sjálfa/n þig með, hversu margir vinna/unnu á þínum vinnustað? Eru/voru
það… LESA UPP…

o …færri en 10, (1)
o 10 til 24, (2)
o 25 til 99, (3)
o 100 til 499, (4)
o eða, 500 eða fleiri? (5)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timif24 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F25 Þarft/þurftir þú, í aðalstarfi þínu, að hafa umsjón með vinnu annars starfsfólks?

o Já (1)
o Nei (2)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timif25 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F26 Hvað eru/voru margir undir þinni stjórn?

o
SKRÁ fjölda starfsmanna: (1)
________________________________________________
o (Neitar að svara) (77777)
o (Veit ekki) (88888)
timif26 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F27-28 SPJALD 41 Nú les ég upp lista með atriðum sem varða vinnuumhverfi þitt.Hversu mikið
svigrúm veita/veittu stjórnendur þér til þess að… LESA UPP…
Ég
ræð/réð
engu
um það
0 (00)

1
(01)

2
(02)

3
(03)

4
(04)

5
(05)

6
(06)

7
(07)

8
(08)

9
(09)

Ég
ræð/réð
því
algjörlega
10 (10)

(Neita
að
svara
(77)

...skipuleggja dagleg
störf þín? (F27)

o

o o o o o o o o o o

o

...hafa áhrif á
stefnumótun um
starfsemi
fyrirtækisins/stofnunarinnar? (F28)

o

o o o o o o o o o o

o

timif27 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F29 Hver er/var vikulegur vinnutími þinn (í aðalstarfi) samkvæmt samningi, ef frá er talin launuð
eða ólaunuð yfirvinna?

o
SKRÁ KLUKKUSTUNDIR: (1)
________________________________________________
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timif29 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F30 En burtséð frá tímafjölda í ráðningarsamningi, hver er/var vikulegur vinnutími þinn
venjulega (í aðalstarfi) að meðtaldri launaðri og ólaunaðri yfirvinnu?

o
SKRÁ KLUKKUSTUNDIR: (1)
________________________________________________
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timif30 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F31 Hvað gerir/gerði fyrirtækið/stofnunin, sem þú vinnur/vannst hjá, aðallega?
________________________________________________________________

timif31 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F32 SPJALD 42 Hvað á þessu spjaldi á við um þinn vinnustað/þinn fyrrverandi vinnustað?

o Starfsemi hins opinbera: Ráðuneyti, sveitarstjórn eða Alþingi (01)
o Önnur starfsemi hjá hinu opinbera (til dæmis í heilbrigðis- eða menntageiranum) (02)
o Opinbert fyrirtæki (03)
o Fyrirtæki í einkaeigu (04)
o Sjálfstætt starfandi (05)
o Annað (06)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timif32 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F33 Hvaða starfsheiti hefur/hafðir þú í þínu aðalstarfi?
________________________________________________________________

timif33 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break

Page 194 of 307

F34 Hvert er/var meginverkefni þitt í aðalstarfi þínu?
________________________________________________________________

timif34 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F34a Hvaða þjálfun eða menntun þarf/þurfti til að vinna þetta starf?
________________________________________________________________

timif34a Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F35 Á síðustu 10 árum, hefur þú verið 6 mánuði eða lengur í launuðu starfi erlendis?

o Já (1)
o Nei (2)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timif35 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
End of Block: F vinna
Start of Block: F frh

F36 Hefur þú einhvern tímann verið atvinnulaus og að leita að vinnu í meira en þrjá mánuði?

o Já (1)
o Nei (2)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
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timif36 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break

Page 198 of 307

F37 Hefur eitthvert þessara atvinnuleysistímabila varað í 12 mánuði eða lengur?

o Já (1)
o Nei (2)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timif37 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F38 Var eitthvert þessara atvinnuleysistímabila á síðustu 5 árum?ATHUGASEMD TIL
SPYRILS: spurt er um atvinnuleysistímabil sem hafa varað lengur en í þrjá mánuði (F36 skráð
sem 1)

o Já (1)
o Nei (2)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
Qtimif38513 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F39 Ert þú eða hefur þú einhvern tíma verið í stéttarfélagi eða sambærilegu félagi? EF JÁ, ertu
það núna?

o Já, ég er núna í stéttarfélagi (1)
o Já, ég var áður í stéttarfélagi (2)
o Nei (3)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timif39 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break

Page 201 of 307

F40 SPJALD 43 Ef tekið er tillit til tekna allra heimilismanna sem og allra þeirra tekna sem
renna til heimilisins í heild sinni, hver er aðaltekjulind heimilisins? Notaðu þetta spjald.

o Launagreiðslur (1)
o Tekjur af eigin atvinnurekstri (nema búskap) (2)
o Tekjur af búskap (3)
o Lífeyrir (4)
o Atvinnuleysisbætur eða starfslokagreiðslur (5)
o Aðrar félagslegar bætur eða styrkir (6)
o Fjármagnstekjur, sparifé, líftryggingafé eða tekjur vegna fasteigna (7)
o Aðrar tekjur (8)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timif40 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break

Page 202 of 307

F41 SPJALD 44 Vinsamlega notaðu þetta spjald til að segja mér hvaða bókstafur lýsir
heildartekjum heimilisins eftir að skattar og önnur gjöld hafa verið dregin frá. Ef þú veist ekki
nákvæma upphæð veldu þá þann bókstaf sem þú telur að komist næst henni. Notaðu þetta
spjald til að svara.

o J (1)
o R (2)
o C (3)
o M (4)
o F (5)
o S (6)
o K (7)
o P (8)
o D (9)
o H (10)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timif41 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break

Page 203 of 307

F42 SPJALD 45 Hvað á þessu spjaldi lýsir best fjárhagslegri afkomu heimilisins þessa dagana?

o Heimilið kemst vel af (1)
o Það tekst að ná endum saman (2)
o Það er frekar erfitt að láta enda ná saman (3)
o Það er mjög erfitt að láta enda ná saman (4)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timif42 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break

Page 204 of 307

F42a SPJALD 46 Ef þú hugsar nú um þínar eigin tekjur.
Hvaðan færðu helst tekjur þínar?

o Laun (1)
o Tekjur af eigin rekstri (að undanskildum búskap) (2)
o Tekjur af búskap (3)
o Lífeyrir (4)
o Atvinnuleysisbætur eða starfslokagreiðslur (5)
o Aðrar félagslegar bætur eða styrkir (6)
o Fjármagnstekjur, sparifé, líftryggingafé eða tekjur vegna fasteigna (7)
o Aðrar tekjur (8)
o Engar tekjur (9)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timi42a Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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End of Block: F frh
Start of Block: F maki
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F44 SPJALD 47

Hvert er hæsta stig menntunar sem maki þinn hefur lokið? Notaðu þetta spjald til að svara.

ATHUGASEMD TIL SPYRILS: Að hafa lokið námi merkir að annað hvort:
viðkomandi
fær formlegt skírteini sem staðfestir að hann hafi staðist námskröfur
að námskeiði eða
námi hafi verið sinnt að öllu leyti en ekkert skírteini hafi verið gefið út
viðkomandi fær
staðfestingu á því að hann hafi tekið þátt í námskeiði eða námi, án formlegs prófskírteinis

o Barnaskólastigi ekki lokið (1)
o Barnaskólapróf (u.þ.b. 12 ára) (2)
o Unglingapróf (u.þ.b. 14 ára) (3)
o Grunnskólapróf, gagnfræðapróf, landspróf (4)
o
Stutt starfsnám á framhaldsskólastigi (t.d. húsmæðranám, styttra skipstjórnarnám,
grunndeildir í iðngreinum, styttra tónlistarnám) (5)
o Stúdentspróf, próf frá Háskólabrú, próf úr frumgreinadeild (6)
o Iðnnám (7)
o
Lengra starfsnám á framhaldsskólastigi (t.d. sjúkraliðanám, nuddaranám, verslunarpróf)
(8)
o
Starfsnám eftir lok framhaldsskólastigs (t.d. 4. stigs skipstjórn eða vélstjórn, læknaritari)
(9)
o Iðnmeistarar (10)
o Stutt hagnýtt nám á háskólastigi, diplóma (11)
o
Stutt starfsnám á háskólastigi, grunndiplóma, 2-3 ár (t.d. kerfisfræði, rekstrarfræði,
tónmennta- og hljóðfærakennaranám, tónlistarnám á háskólastigi, listnám á háskólastigi)
(12)

o Grunnnám í háskóla, BA/BSc/Bed eða viðbótardiplóma (13)
o
Nám í háskóla sem er lengra en 4 ár en þó til 1. háskólagráðu, s.s. læknisfræði,
lögfræði, lyfjafræði, guðfræði, tannlæknisfræði (14)
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o Meistaranám, MA/MSc (15)
o Doktorspróf, PhD (16)
o Annað (SKRÁ HÉR) (17) ________________________________________________
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timif44 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F45a SPJALD 48

Hvað af því sem talið er upp á þessu spjaldi lýsir því sem hann/hún hefur fengist við síðustu 7
daga? Veldu allt sem við á.

ÝTA: Hvað annað? SKRÁ ALLT SEM VIÐ Á

▢

í launuðu starfi (eða í tímabundnu fríi), launþegi, sjálfstæður atvinnurekandi eða
einyrki, starfar hjá fjölskyldufyrirtæki (1)

▢

í námi (sem ekki er greitt fyrir af vinnuveitanda), einnig ef nám er stundað í fríi frá

vinnu (2)

▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢

atvinnulaus og að leita að vinnu (3)
atvinnulaus en ekki í atvinnuleit (4)
stríðir við langvarandi veikindi eða er öryrki (5)
á eftirlaunum (6)
sinnir heimilisstörfum, annast börn eða annað fólk (8)
(annað) (9)

⊗(Neitar að svara)
⊗(Veit ekki)

(77)

(88)
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timi45a Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break

Page 210 of 307

F45c ÁFRAM SPJALD 48

Og hver þessara lýsinga á best við hann/hana (miðað við síðustu 7 daga)? Veldu aðeins eina.

o
í launuðu starfi (eða í tímabundnu fríi), launþegi, sjálfstæður atvinnurekandi eða einyrki,
starfar hjá fjölskyldufyrirtæki (1)
o
í námi (sem ekki er greitt fyrir af vinnuveitanda), einnig ef nám er stundað í fríi frá vinnu
(2)
o atvinnulaus og að leita að vinnu (3)
o atvinnulaus en ekki í atvinnuleit (4)
o stríðir við langvarandi veikindi eða er öryrki (5)
o á eftirlaunum (6)
o sinnir heimilisstörfum, annast börn eða annað fólk (8)
o (annað) (9)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timif45c Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F46 Svo ég hafi það á hreinu, stundaði hann/hún einhverja launaða vinnu (klukkustund eða
meira) síðustu sjö dagana?

o Já (1)
o Nei (2)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timif46 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F47 Hvaða starfsheiti hefur hann/hún í sínu aðalstarfi?
________________________________________________________________

timif47 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break

Page 213 of 307

F48 Hvert er meginverkefni hans/hennar í aðalstarfi sínu?
________________________________________________________________

timif48 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F49 Hvaða þjálfun eða menntun þarf til að vinna þetta starf?
________________________________________________________________

timif49 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F50 Í aðalstarfi sínu er hann/hún... LESA UPP…

o …launþegi, (1)
o með eigin rekstur, (2)
o eða að vinna við fjölskyldufyrirtæki ykkar? (3)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timif50 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break

Page 216 of 307

F51 Hvað vinnur hann/hún venjulega marga tíma á viku (í aðalstarfi) að meðtaldri launaðri og
ólaunaðri yfirvinnu?

o
SKRÁ KLUKKUSTUNDIR: (1)
________________________________________________
o (Neitar að svara) (777)
o (Veit ekki) (888)
timif51 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
End of Block: F maki
Start of Block: F frh 2
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F52 SPJALD 49

Hvert er hæsta stig menntunar sem faðir þinn hefur lokið? Notaðu þetta spjald til að svara.
ATHUGASEMD TIL SPYRILS: Að hafa lokið námi merkir að annað hvort:
viðkomandi
fær formlegt skírteini sem staðfestir að hann hafi staðist námskröfur
að námskeiði eða
námi hafi verið sinnt að öllu leyti en ekkert skírteini hafi verið gefið út
viðkomandi fær
staðfestingu á því að hann hafi tekið þátt í námskeiði eða námi, án formlegs prófskírteinis

o Barnaskólastigi ekki lokið (01)
o Barnaskólapróf (u.þ.b. 12 ára) (02)
o Unglingapróf (u.þ.b. 14 ára) (03)
o Grunnskólapróf, gagnfræðapróf, landspróf (04)
o
Stutt starfsnám á framhaldsskólastigi (t.d. húsmæðranám, styttra skipstjórnarnám,
grunndeildir í iðngreinum, styttra tónlistarnám) (05)
o Stúdentspróf, próf frá Háskólabrú, próf úr frumgreinadeild (06)
o Iðnnám (07)
o
Lengra starfsnám á framhaldsskólastigi (t.d. sjúkraliðanám, nuddaranám, verslunarpróf)
(08)
o
Starfsnám eftir lok framhaldsskólastigs (t.d. 4. stigs skipstjórn eða vélstjórn, læknaritari)
(09)
o Iðnmeistarar (10)
o Stutt hagnýtt nám á háskólastigi, diplóma (11)
o
Stutt starfsnám á háskólastigi, grunndiplóma, 2-3 ár (t.d. kerfisfræði, rekstrarfræði,
tónmennta- og hljóðfærakennaranám, tónlistarnám á háskólastigi, listnám á háskólastigi)
(12)

o Grunnnám í háskóla, BA/BSc/Bed eða viðbótardiplóma (13)
o
Nám í háskóla sem er lengra en 4 ár en þó til 1. háskólagráðu, s.s. læknisfræði,
lögfræði, lyfjafræði, guðfræði, tannlæknisfræði (14)
o Meistaranám, MA/MSc (15)
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o Doktorspróf, PhD (16)
o Annað (SKRÁ HÉR) (17) ________________________________________________
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timif52 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F53 Var faðir þinn launþegi, með eigin rekstur eða ekki í starfi þegar þú varst 14 ára?

o Launþegi (1)
o Með eigin rekstur (2)
o Ekki í starfi (3)
o (Faðir látinn eða fjarverandi þegar viðmælandi var 14 ára) (4)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timif53 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F54 Hver var titill starfs eða starfsheiti föður þíns í hans aðalstarfi?
________________________________________________________________

timif54 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F55 SPJALD 50 Hver af lýsingunum á þessu spjaldi lýsir best því starfi sem hann sinnti þegar
þú varst 14 ára? ATHUGASEMD TIL SPYRLA: Viðmælendur verða að velja svarmöguleikann
sjálfir. Ef nauðsyn krefur má bæta við: „Það eru engin rétt eða röng svör. Veldu bara flokkinn
sem þú telur að passi best‟.

o
Sérfræði- og tæknistörf svo sem: læknir - kennari - verkfræðingur listamaður/listakona - endurskoðandi (1)
o
Stjórnunarstörf svo sem: bankastjóri - framkvæmdastjóri í stóru fyrirtæki - háttsettur
opinber embættismaður - stjórnandi innan stéttarfélags (2)
o Skrifstofustörf svo sem: ritari - gjaldkeri - skrifstofustjóri - bókhaldari (3)
otryggingasali
Sölustörf svo sem: sölustjóri - verslunareigandi - aðstoðarmaður í verslun (4)
o
Þjónustustörf svo sem: eigandi veitingahúss - lögregluþjónn - þjónn - húsvörður hárgreiðslumaður/kona - herþjónusta (5)
o
Iðnaðarstörf (með iðnmenntun) svo sem: verkstjóri - bifvélavirki - prentari - tækja- og
mótasmiður - rafvirki (6)
o
Sérhæfð störf í iðnaði, störf við vélar eða vélgæslu svo sem: múrari strætisvagnabílstjóri - vélamaður - smiður - bakari (7)
overksmiðjustörf
Störf ófaglærðra svo sem: verkamaður/-kona - fiskverkafólk - dyravörður (8)
ostarfsmaður
Landbúnaðarstörf og sjómennska svo sem: bóndi - verkamaður/-kona í landbúnaði á dráttarvél - sjómaður (9)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
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timif55 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F56 SPJALD 51

Hvert er hæsta stig menntunar sem móðir þín hefur lokið? Notaðu þetta spjald til að svara.
ATHUGASEMD TIL SPYRILS: Að hafa lokið námi merkir að annað hvort:
viðkomandi
fær formlegt skírteini sem staðfestir að hann hafi staðist námskröfur
að námskeiði eða
námi hafi verið sinnt að öllu leyti en ekkert skírteini hafi verið gefið út
viðkomandi fær
staðfestingu á því að hann hafi tekið þátt í námskeiði eða námi, án formlegs prófskírteinis

o Barnaskólastigi ekki lokið (01)
o Barnaskólapróf (u.þ.b. 12 ára) (02)
o Unglingapróf (u.þ.b. 14 ára) (03)
o Grunnskólapróf, gagnfræðapróf, landspróf (04)
o
Stutt starfsnám á framhaldsskólastigi (t.d. húsmæðranám, styttra skipstjórnarnám,
grunndeildir í iðngreinum, styttra tónlistarnám) (05)
o Stúdentspróf, próf frá Háskólabrú, próf úr frumgreinadeild (06)
o Iðnnám (07)
o
Lengra starfsnám á framhaldsskólastigi (t.d. sjúkraliðanám, nuddaranám, verslunarpróf)
(08)
o
Starfsnám eftir lok framhaldsskólastigs (t.d. 4. stigs skipstjórn eða vélstjórn, læknaritari)
(09)
o Iðnmeistarar (10)
o Stutt hagnýtt nám á háskólastigi, diplóma (11)
o
Stutt starfsnám á háskólastigi, grunndiplóma, 2-3 ár (t.d. kerfisfræði, rekstrarfræði,
tónmennta- og hljóðfærakennaranám, tónlistarnám á háskólastigi, listnám á háskólastigi)
(12)

o Grunnnám í háskóla, BA/BSc/Bed eða viðbótardiplóma (13)
o
Nám í háskóla sem er lengra en 4 ár en þó til 1. háskólagráðu, s.s. læknisfræði,
lögfræði, lyfjafræði, guðfræði, tannlæknisfræði (14)
o Meistaranám, MA/MSc (15)
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o Doktorspróf, PhD (16)
o Annað (SKRÁ HÉR) (17) ________________________________________________
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timif56 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F57 Var móðir þín launþegi, með eigin rekstur eða ekki í starfi þegar þú varst 14 ára?

o Launþegi (1)
o Með eigin rekstur (2)
o Ekki í starfi (3)
o (Móðir látin eða fjarverandi þegar viðmælandi var 14 ára) (4)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timif57 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F58 Hver var titill starfs eða starfsheiti móður þinnar í hennar aðalstarfi?
________________________________________________________________

timif58 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F59 SPJALD 52Hver af lýsingunum á þessu spjaldi lýsir best því starfi sem hún sinnti þegar þú
varst 14 ára? ATHUGASEMD TIL SPYRLA: Viðmælendur verða að velja svarmöguleikann
sjálfir. Ef nauðsyn krefur má bæta við: „Það eru engin rétt eða röng svör. Veldu bara flokkinn
sem þú telur að passi best‟.

o
Sérfræði- og tæknistörf svo sem: læknir - kennari - verkfræðingur listamaður/listakona - endurskoðandi (01)
o
Stjórnunarstörf svo sem: bankastjóri - framkvæmdastjóri í stóru fyrirtæki - háttsettur
opinber embættismaður - stjórnandi innan stéttarfélags (02)
o Skrifstofustörf svo sem: ritari - gjaldkeri - skrifstofustjóri - bókhaldari (03)
otryggingasali
Sölustörf svo sem: sölustjóri - verslunareigandi - aðstoðarmaður í verslun (04)
o
Þjónustustörf svo sem: eigandi veitingahúss - lögregluþjónn - þjónn - húsvörður hárgreiðslumaður/kona - herþjónusta (05)
o
Iðnaðarstörf (með iðnmenntun) svo sem: verkstjóri - bifvélavirki - prentari - tækja- og
mótasmiður - rafvirki (06)
o
Sérhæfð störf í iðnaði, störf við vélar eða vélgæslu svo sem: múrari strætisvagnabílstjóri - vélamaður - smiður - bakari (07)
overksmiðjustörf
Störf ófaglærðra svo sem: verkamaður/-kona - fiskverkafólk - dyravörður (08)
ostarfsmaður
Landbúnaðarstörf og sjómennska svo sem: bóndi - verkamaður/-kona í landbúnaði á dráttarvél - sjómaður (09)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
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timif59 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F60 Hefur þú, á síðastliðnum 12 mánuðum, farið á námskeið, fyrirlestur eða ráðstefnu til að
bæta við þekkingu þína í starfi eða starfsþjálfun?

o Já (1)
o Nei (2)
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timif60 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F61 SPJALD 53Hvernig myndir þú lýsa uppruna þínum? Vinsamlega notaðu þetta spjald til að
velja allt að tvo uppruna sem eiga best við um þig.SPYRILL: Skrá að hámarki tvo uppruna
alls. Ef fleiri en tveir eru nefndir, biðja þá svaranda um að velja tvo. Sé svaranda ókleift
að gera það, þá skrá fyrstu tvo uppruna sem hann nefnir.Merkja hinn fyrir neðan.

o Íslensk/ur (01)
o Bresk/ur (02)
o Þýsk/ur (03)
o Dönsk/danskur (04)
o Norsk/ur (05)
o Sænsk/ur (06)
o Lettnesk/ur (07)
o Litháensk/ur (08)
o Pólsk/ur (09)
o Taílensk/ur (10)
o Filippseysk/ur (11)
o Bandarísk/ur (12)
o Annar (13) ________________________________________________
o (Neitar að svara) (777777)
o (Veit ekki) (888888)
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timif61 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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F61a ÁFRAM SPJALD 53 SPYRILL SPYRJA EINU SINNI: Og hvaða annan uppruna?

o Íslensk/ur (01)
o Bresk/ur (02)
o Þýsk/ur (03)
o Dönsk/danskur (04)
o Norsk/ur (05)
o Sænsk/ur (06)
o Lettnesk/ur (07)
o Litháensk/ur (08)
o Pólsk/ur (09)
o Taílensk/ur (10)
o Filippseysk/ur (11)
o Bandarísk/ur (12)
o Annar (13) ________________________________________________
o (Enginn annar uppruni) (555555)
o (Neitar að svara) (777777)
o (Veit ekki) (888888)
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timi61a Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
End of Block: F frh 2
Start of Block: G hluti
IntroG Nú koma nokkrar spurningar um hvernig stjórnkerfið gengur fyrir sig á Íslandi.

timiing Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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G1-3
SPJALD 54
Að hvaða marki telur þú að ...
Engu (1)

Mjög litlu
(2)

Einhverju
(3)

Miklu (4)

Mjög
miklu (5)

(Neitar
að svara)
(7)

(Veit
ekki) (8)

... stjórnkerfið
á Íslandi
tryggi að allir
hafi jafna
möguleika á
að taka þátt í
stjórnmálum?
(G1)

o

o

o

o

o

o

o

... stjórnvöld
á Íslandi taki
tillit til
hagsmuna
allra þegna
landsins?
(G2)

o

o

o

o

o

o

o

... ákvarðanir
í íslenskum
stjórnmálum
séu
gagnsæjar, í
þeirri
merkingu að
allir geti séð
hvernig þær
voru teknar?
(G3)

o

o

o

o

o

o

o

timig1 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
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Page Break
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Introg2 Næstu spurningar fjalla um aðgang að menntun og atvinnumöguleika.

timiing2 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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G4 SPJALD 55
Að hvaða leyti telur þú að þessi fullyrðing eigi við um þig?
Ég hef átt jafna möguleika og annað fólk á Íslandi til að ljúka því stigi menntunar sem ég vildi.

o Á ekki við að neinu leyti 0 (0)
o 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o 5 (5)
o 6 (6)
o 7 (7)
o 8 (8)
o 9 (9)
o Á að öllu leyti við 10 (10)
o (Ég hef ekki ennþá lokið menntunarstigi) 55 (55)
o (Neitar að svara) 77 (77)
o (Veit ekki) 88 (88)
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timig4 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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G5
ÁFRAM SPJALD 55
Ímyndaðu þér að þú værir að leita þér að vinnu í dag. Að hvaða leyti telur þú að þessi
fullyrðing eigi við um þig?
Ég myndi hafa jafn mikla möguleika og annað fólk á Íslandi að fá þá vinnu sem ég sækist eftir

o Á ekki við að neinu leyti 0 (0)
o 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o 5 (5)
o 6 (6)
o 7 (7)
o 8 (8)
o 9 (9)
o Á að öllu leyti við 10 (10)
o (Neitar að svara) 77 (77)
o (Veit ekki) 88 (88)
timig5 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
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Page Break
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G6 ÁFRAM SPJALD 55
Að hvaða leyti telur þú að þessi fullyrðing eigi við á Íslandi?
Á heildina litið eiga allir á Íslandi jafna möguleika á að ná því stigi menntunar sem þeir sækjast
eftir.

o Á ekki við að neinu leyti 0 (0)
o 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o 5 (5)
o 6 (6)
o 7 (7)
o 8 (8)
o 9 (9)
o Á að öllu leyti við 10 (10)
o (Neitar að svara) 77 (77)
o (Veit ekki) 88 (88)
timig6 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
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Page Break
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G7 ÁFRAM SPJALD 55
Að hvaða leyti telur þú að þessi fullyrðing eigi við á Íslandi?
Á heildina litið eiga allir á Íslandi jafna möguleika á því að fá þá vinnu sem þeir sækjast eftir.

o Á ekki við að neinu leyti 0 (0)
o 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o 5 (5)
o 6 (6)
o 7 (7)
o 8 (8)
o 9 (9)
o Á að öllu leyti við 10 (10)
o (Neitar að svara) 77 (77)
o (Veit ekki) 88 (88)
timig7 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
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Introg3 Nú koma nokkrar spurningar um þína persónulegu hagi. Vinsamlegast mundu að
allar upplýsingar sem þú gefur mér verða meðhöndlaðar í fullkomnum trúnaði.

timiing3 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break

Page 247 of 307

G9a Hver eru venjuleg heildarlaun þín á mánuði áður en skattar og skyldubundinn frádráttur
hafa verið dregin frá? SPYRILL: Skráðu 0 ef viðmælandi fær engar launagreiðslur. Ef
viðmælandi fær ekki venjulegar launagreiðslur, biddu hann að hugsa um hvaða
launagreiðslur hann fær í dæmigerðum mánuði.

o
SKRÁ UPPHÆÐ [í eigin gjaldmiðli] (1)
________________________________________________
o (Neitar að svara) (7777777)
o (Veit ekki) (8888888)
timig9a Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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G10a SPJALD 57

Gætir þú sagt mér hvaða bókstafur lýsir heildartekjum þínum? Ef þú veist ekki nákvæma
upphæð, vinsamlega áætlaðu hana. Notaðu þetta spjald til að svara.

o K (1)
o S (2)
o D (3)
o N (4)
o G (5)
o T (6)
o L (7)
o Q (8)
o F (9)
o J (10)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timig10a Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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G11a Og hver eru nettólaun þín á mánuði eftir að skattar og annar skyldubundinn frádráttur
hefur verið dreginn frá? SPYRILL: Skráðu 0 ef viðmælandi fær engar launagreiðslur. Ef
viðmælandi fær ekki reglubundnar launagreiðslur, biddu hann um að hugsa hvaða
launagreiðslur hann fær í dæmigerðum mánuði.

o
SKRÁ UPPHÆÐ [í eigin gjalmiðli] (1)
________________________________________________
o (Neitar að svara) (7777777)
o (Veit ekki) (8888888)
timig11a Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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G12a SPJALD 58
Gætir þú sagt mér hvaða bókstafur lýsir nettólaunum þínum? Ef þú veist ekki nákvæma
upphæð, vinsamlega áætlaðu hana. Notaðu þetta spjald til að svara.

o K (1)
o S (2)
o D (3)
o N (4)
o G (5)
o T (6)
o L (7)
o Q (8)
o F (9)
o J (10)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timig12a Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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G13a SPJALD 59
Myndir þú segja að heildarlaun þín séu ósanngjarnlega lág, sanngjörn eða ósanngjarnlega
há? Ef þú telur að laun þín séu ósanngjarnlega lág, vinsamlega veldu tölu til vinstri
(að ofan í farsíma). Ef þú telur að laun þín séu sanngjörn, veldu 0. Ef þú telur að
laun þín séu ósanngjarnlega há, veldu tölu til hægri (að neðan í farsíma).
Gífurlega
ósanngjörn
(-4)
(1)

o

Mjög
ósanngjörn
(-3)

o

Frekar
ósanngjörn
(-2)

o

Svolítið
ósanngjörn
(-1)

o

Sanngjörn
(0)

o

Svolítið
ósanngjörn
(1)

o

Frekar
ósanngjörn
(2)

o

timig13a Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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Mjög
ósanngjörn
(3)

o

G14a ÁFRAM SPJALD 59
Myndir þú segja að nettólaun þín séu ósanngjarnlega lág, sanngjörn, eða ósanngjarnlega
há? SPYRILL: Ef viðmælandi þarf frekari leiðbeiningar um hvernig eigi að nota kvarðann,
vinsamlega segið:Ef þú telur að laun þín séu ósanngjarnlega lág, vinsamlega veldu
tölu til vinstri (að ofan í farsíma).Ef þú telur að laun þín séu sanngjörn, veldu 0.Ef
þú telur að laun þín séu ósanngjarnlega há, veldu tölu til hægri (að neðan í farsíma).
Gífurlega
ósanngjörn
(-4)
(1)

o

Mjög
ósanngjörn
(-3)

o

Frekar
ósanngjörn
(-2)

o

Svolítið
ósanngjörn
(-1)

o

Sanngjörn
(0)

o

Svolítið
ósanngjörn
(1)

o

Frekar
ósanngjörn
(2)

o

timig14a Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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Mjög
ósanngjörn
(3)

o

G15a Að þínu mati, hver væru sanngjörn heildarlaun fyrir þig á mánuði?

o
SKRÁ UPPHÆÐ [í eigin gjaldmiðli] (1)
________________________________________________
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timig15a Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break

Page 255 of 307

G16a Að þínu mati, hver væru sanngjörn nettólaun fyrir þig á mánuði?

o SKRÁ UPPHÆÐ (1) ________________________________________________
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timig16a Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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G17a ÁFRAM SPJALD 59
Almennt séð, telur þú að laun fólks sem vinnur í sömu stöðu og þú á Íslandi séu ósanngjarnlega
lág, sanngjörn, eða ósanngjarnlega há? SPYRILL: Ef viðmælandi þarf frekari leiðbeiningar
um hvernig eigi að nota kvarðann, vinsamlega segðu:- Ef þú telur að þessi laun séu
ósanngjarnlega lág, vinsamlega veldu tölu til vinstri (að ofan í farsíma). - Ef þú telur að
þessi laun séu sanngjörn, veldu 0.- Ef þú telur að þessi laun séu ósanngjarnlega há,
veldu tölu til hægri (að neðan í farsíma).
Gífurlega
ósanngjörn
(-4)
(1)

o

Mjög
ósanngjörn
(-3)

o

Frekar
ósanngjörn
(-2)

o

Svolítið
ósanngjörn
(-1)

o

Sanngjörn
(0)

o

Svolítið
ósanngjörn
(1)

o

Frekar
ósanngjörn
(2)

o

timig17a Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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Mjög
ósanngjörn
(3)

o

G11b Hverjar eru venjulegar tekjur þínar af lífeyri á mánuði eftir að skattar og önnur gjöld
hafa verið dregin frá?
SPYRILL: Skráið 0 ef viðmælandi fær engar lífeyristekjur. Ef viðmælandi fær ekki
reglubundnar lífeyristekjur, biðjið hann um að hugsa hvaða lífeyristekjur hann fær í
dæmigerðum mánuði.

o SKRÁ UPPHÆÐ (1) ________________________________________________
o (Neitar að svara) (7777777)
o (Veit ekki) (8888888)
timig1b Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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G12b

SPJALD 61

Gætir þú sagt mér hvaða bókstafur lýsir nettótekjum þínum af lífeyri? Ef þú veist ekki
nákvæma upphæð, vinsamlegast áætlaðu hana.

o K (1)
o S (2)
o D (3)
o N (4)
o G (5)
o T (6)
o L (7)
o Q (8)
o F (9)
o J (10)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timig12b Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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G14b SPJALD 62
Myndir þú segja að nettótekjur þínar af lífeyri séu ósanngjarnlega lágar, sanngjarnar, eða
ósanngjarnlega háar?
- Ef þú telur að lífeyristekjur þínar séu ósanngjarnlega lágar, vinsamlega veldu tölu til
vinstri (að ofan í farsíma). - Ef þú telur að lífeyristekjur þínar séu sanngjarnar, veldu 0. Ef þú telur að lífeyristekjur þínar séu ósanngjarnlega háar, veldu tölu til hægri (að neðan í
farsíma).
Gífurlega
ósanngjarnar
(-4)
(1)

o

Mjög
ósanngjarnar
(-3)

o

Frekar
ósanngjarnar
(-2)

o

Svolítið
ósanngjarnar
(-1)

o

Sanngjarnar
(0)

o

Svolítið
ósanngjarnar
(1)

o

timig14b Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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Frekar
ósanngjarna
(2)

o

G17b

ÁFRAM SPJALD 62

Almennt séð, telur þú að lífeyristekjur fólks sem vann í sömu stöðu og þú á Íslandi séu
ósanngjarnlega lágar, sanngjarnar, eða ósanngjarnlega háar?

SPYRILL: Ef viðmælandi þarf frekari leiðbeiningar um hvernig eigi að nota kvarðann,
vinsamlega segðu:- Ef þú telur að þessar tekjur séu ósanngjarnlega lágar, vinsamlega
veldu tölu til vinstri (að ofan í farsíma).- Ef þú telur að þessar tekjur séu sanngjarnar,
veldu 0.- Ef þú telur að þessar tekjur séu ósanngjarnlega háar, veldu tölu til hægri (að
neðan í farsíma).
Gífurlega
ósanngjarnar
(-4)
(1)

o

Mjög
ósanngjarnar
(-3)

o

Frekar
ósanngjarnar
(-2)

o

Svolítið
ósanngjarnar
(-1)

o

Sanngjarnar
(0)

o

Svolítið
ósanngjarnar
(1)

o

timig17b Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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Frekar
ósanngjarna
(2)

o

G11c Hverjar eru venjulegar tekjur þínar á mánuði í formi félagslegra bóta og/eða styrkja eftir
skatta og skyldubundinn frádrátt?

SPYRILL: Skráið 0 ef viðmælandi fær engar tekjur af félagslegum bótum og/eða styrkjum. Ef
viðmælandi fær ekki reglubundnar tekjur af félagslegum bótum og/eða styrkjum, biðjið hann
um að hugsa hvaða tekjur hann fær í dæmigerðum mánuði af félagslegum bótum og/eða
styrkjum.

o SKRÁ UPPHÆÐ (1) ________________________________________________
o (Neitar að svara) (7)
o (Veit ekki) (8)
timig11c Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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G12c

SPJALD 64

Gætir þú sagt mér hvaða bókstafur lýsir nettótekjum þínum af félagslegum bótum og/eða
styrkjum? Ef þú veist ekki nákvæma upphæð, vinsamlega áætlaðu hana. Notaðu þetta
spjald til að svara.

o K (1)
o S (2)
o D (3)
o N (4)
o G (5)
o T (6)
o L (7)
o Q (8)
o F (9)
o J (10)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timig12c Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
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Page Break
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G14c SPJALD 65

Myndir þú segja að nettótekjur þínar af félagslegum bótum og/eða styrkjum séu
ósanngjarnlega lágar, sanngjarnar, eða ósanngjarnlega háar?
- Ef þú telur að tekjur þínar af félagslegum bótum og/eða styrkjum séu ósanngjarnlega
lágar, vinsamlega veldu tölu til vinstri (að ofan í farsíma).- Ef þú telur að tekjur þínar af
félagslegum bótum og/eða styrkjum séu sanngjarnar, veldu 0.- Ef þú telur að tekjur
þínar af félagslegum bótum og/eða styrkjum séu ósanngjarnlega háar, veldu tölu til
hægri (að neðan í farsíma).
Gífurlega
ósanngjarnar
(-4)
(1)

o

Mjög
ósanngjarnar
(-3)

o

Frekar
ósanngjarnar
(-2)

o

Svolítið
ósanngjarnar
(-1)

o

Sanngjarnar
(0)

o

Svolítið
ósanngjarnar
(1)

o

timig14c Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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Frekar
ósanngjarna
(2)

o

G16c Að þínu mati, hverjar væru sanngjarnar nettótekjur af félagslegum bótum og/eða
styrkjum fyrir þig á mánuði?

o SKRÁ UPPHÆÐ (1) ________________________________________________
o (Neitar að svara) (7777777)
o (Veit ekki) (8888888)
timig16c Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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G17c

ÁFRAM SPJALD 65

Almennt séð, telur þú að tekjur af félagslegum bótum hjá fólki sem fær félagslegar bætur á
Íslandi séu ósanngjarnlega lágar, sanngjarnar, eða ósanngjarnlega háar?
SPYRILL: Ef viðmælandi þarf frekari leiðbeiningar um hvernig eigi að nota kvarðann,
vinsamlega segðu:
- Ef þú telur að þessar tekjur séu ósanngjarnlega lágar, vinsamlega veldu tölu til
vinstri (að ofan í farsíma).- Ef þú telur að þessar tekjur séu sanngjarnar, veldu 0.- Ef þú
telur að þessar tekjur séu ósanngjarnlega háar, veldu tölu til hægri (að neðan í farsíma).
Gífurlega
ósanngjarnar
(-4)

(1)

o

Mjög
ósanngjarnar
(-3)

o

Frekar
ósanngjarnar
(-2)

o

Svolítið
ósanngjarnar
(-1)

o

Sanngjarnar
(0)

o

Svolítið
ósanngjarnar
(1)

o

timig7c Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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Frekar
ósanngjarna
(2)

o

G18 Spjald 65

Vinsamlega hugsaðu um efstu 10% starfsmanna í fullu starfi á Íslandi sem þéna meira en
1.130.000 kr. á mánuði. Að þínu mati, eru þessar tekjur ósanngjarnlega lágar, sanngjarnar,
eða ósanngjarnlega háar? Vinsamlega hugsaðu almennt um fólk sem þénar tekjur á þessu
stigi.

SPYRILL: Ef viðmælandi þarf frekari leiðbeiningar um hvernig eigi að nota kvarðann,
vinsamlega segðu:
- Ef þú telur að þessar tekjur séu ósanngjarnlega lágar, vinsamlega veldu tölu til
vinstri (að ofan í farsíma).- Ef þú telur að þessar tekjur séu sanngjarnar, veldu 0.- Ef þú
telur að þessar tekjur séu ósanngjarnlega háar, veldu tölu til hægri (að neðan í farsíma).
Gífurlega
ósanngjarnar
(-4)
(1)

o

Mjög
ósanngjarnar
(-3)

o

Frekar
ósanngjarnar
(-2)

o

Svolítið
ósanngjarnar
(-1)

o

Sanngjarnar
(0)

o

Svolítið
ósanngjarnar
(1)

o

timig18 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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Frekar
ósanngjarna
(2)

o

G19 ÁFRAM SPJALD 65

Og hugsaðu núna um neðstu 10% starfsmanna í fullu starfi á Íslandi sem þéna minna en
435.000 kr. á mánuði. Að þínu mati, eru þessar tekjur ósanngjarnlega lágar, sanngjarnar, eða
ósanngjarnlega háar? Vinsamlegast hugsaðu almennt um fólk sem þénar tekjur á þessu stigi.

SPYRILL: Ef viðmælandi þarf frekari leiðbeiningar um hvernig eigi að nota kvarðann,
vinsamlega segðu:
- Ef þú telur að þessar tekjur séu ósanngjarnlega lágar, vinsamlega veldu tölu til
vinstri (að ofan í farsíma).- Ef þú telur að þessar tekjur séu sanngjarnar, veldu 0.- Ef þú
telur að þessar tekjur séu ósanngjarnlega háar, veldu tölu til hægri (að neðan í farsíma).
Gífurlega
ósanngjarnar
(-4)
(1)

o

Mjög
ósanngjarnar
(-3)

o

Frekar
ósanngjarnar
(-2)

o

Svolítið
ósanngjarnar
(-1)

o

Sanngjarnar
(0)

o

Svolítið
ósanngjarnar
(1)

o

timig19 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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Frekar
ósanngjarna
(2)

o

G20 SPJALD 66

Að þínu mati, er munurinn á auðlegð á Íslandi ósanngjarnlega lítill, sanngjarn, eða
ósanngjarlega mikill?

SPYRILL: Ef viðmælandi þarf frekari leiðbeiningar um hvernig eigi að nota kvarðann,
vinsamlega segðu:
-Ef þú telur að munurinn sé ósanngjarnlega lítill, vinsamlega veldu tölu til vinstri (að
ofan í farsíma).-Ef þú telur að munurinn sé sanngjarn, vinsamlega veldu 0.-Ef þú telur
að munurinn sé ósanngjarnlega mikill, vinsamlega veldu tölu til hægri (að neðan í
farsíma).
Gífurlega
ósanngjarn
(-4)
(1)

o

Mjög
ósanngjarn
(-3)

o

Frekar
ósanngjarn
(-2)

o

Svolítið
ósanngjarn
(-1)

o

Sanngjarn
(0)

o

Svolítið
ósanngjarn
(1)

o

Frekar
ósanngjarn
(2)

o

timig20 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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Mjög
ósanngjarn
(3)

o

G21-25 Nú myndi ég vilja spyrja þig um hvernig vinnuveitendur velja á milli
umsækjenda um vinnu á Íslandi. Margir þættir geta haft áhrif á það hvort manneskja er
ráðin eða ekki ráðin í vinnu. Við munum spyrja þig hversu mikil áhrif hver þáttur
hefur. Það eru engin rétt eða röng svör, segðu mér bara hvað þér finnst.
SPJALD 67

Að þínu mati, hversu mikil áhrif hefur hver af eftirfarandi þáttum á ákvörðunina um að ráða
eða ekki ráða manneskju í vinnu á Íslandi?
Ekki mikil
eða engin
áhrif (1)

Einhver
áhrif (2)

Nokkuð
mikil áhrif
(3)

Mjög mikil
áhrif (4)

(Neitar að
svara) (7)

(Veit ekki)
(8)

Þekking og
færni
viðkomandi
(G21)

o

o

o

o

o

o

Starfsreynsla
viðkomandi
(G22)

o

o

o

o

o

o

Hvort
viðkomandi
þekki
einhvern í
fyrirtækinu
(G23)

o

o

o

o

o

o

Hvort
viðkomandi
sé
innflytjandi
(G24)

o

o

o

o

o

o

Kyn
viðkomandi
(G25)

o

o

o

o

o

o
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timig21 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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G26-29

Nú koma nokkrar spurningar um samfélagið almennt.

SPJALD 68

Margar mismunandi skoðanir eru á því hvað gerir samfélag sanngjarnt eða ósanngjarnt.
Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?
Mjög
sammála
(1)

Sammála
(2)

Hvorki
sammála
né
ósammála
(3)

Ósammála
(4)

Mjög
ósammála
(5)

(Neitar
að
svara)
(7)

(Veit
ekki)
(8)

Samfélag er
sanngjarnt
þegar tekjur og
auðlegð
dreifast jafnt
meðal allra.
(G26)

o

o

o

o

o

o

o

Samfélag er
sanngjarnt
þegar
harðduglegt
fólk þénar
meira en aðrir.
(G27)

o

o

o

o

o

o

o

Samfélag er
sanngjarnt
þegar það hlúir
að þeim sem
eru fátækir og
bágstaddir
óháð því hverju
þeir skila til
samfélagsins.
(G28)

o

o

o

o

o

o

o

Samfélag er
sanngjarnt
þegar fólk úr
fjölskyldum
með háa
þjóðfélagsstöðu
nýtur forréttinda
í sínu lífi. (G29)

o

o

o

o

o

o

o
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timig26 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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G30-32
ÁFRAM SPJALD 68

Og hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?
Mjög
sammála
(1)

Sammála
(2)

Hvorki
sammála
né
ósammála
(3)

Ósammála
(4)

Mjög
ósammála
(5)

(Neitar
að
svara)
(7)

(Veit
ekki) (8)

Almennt
séð,
finnst
mér fólk
fá það
sem það
á skilið.
(G30)

o

o

o

o

o

o

o

Ég er
fullviss
um að
réttlæti
mun
alltaf
sigra
óréttlæti.
(G31)

o

o

o

o

o

o

o

Til lengri
tíma litið
er ég viss
um að
fólk mun
fá bætt
fyrir
óréttlæti.
(G32)

o

o

o

o

o

o

o
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timig30 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
End of Block: G hluti
Start of Block: H hluti kk
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H1 SPJALD 69 Nú mun ég lýsa stuttlega nokkrum manneskjum. Hlustaðu á hverja lýsingu fyrir
sig og segðu mér hversu lík eða ólík þér manneskjan er. Notaðu þetta spjald til að svara.
Mjög
líkt mér
(1)

Líkt
mér
(2)

Nokkuð
líkt mér
(3)

Svolítið
líkt mér
(4)

Ekki
líkt
mér (5)

Alls
ekki
líkt
mér
(6)

(Neitar
að
svara)
(7)

(Veit
ekki)
(8)

A Honum finnst
mikilvægt að
vera
hugmyndaríkur
og skapandi.
Hann fer sínar
eigin leiðir.
(H1_A)

o

o

o

o

o

o

o

o

B Honum finnst
mikilvægt að
vera ríkur.
Hann vill eiga
fullt af
peningum og
dýrum hlutum.
(H1_B)

o

o

o

o

o

o

o

o

C Honum finnst
mikilvægt að
allir fái jafna
meðhöndlun.
Honum finnst
að öllum ættu
að bjóðast jöfn
tækifæri í lífinu.
(H1_C)

o

o

o

o

o

o

o

o

D Honum finnst
mikilvægt að
sýna fólki hvað
hann getur.
Hann vill að fólk
dáist að því
sem hann gerir.
(H1_D)

o

o

o

o

o

o

o

o

E Honum finnst
mikilvægt að
búa við öryggi.
Hann forðast
allt sem gæti
stefnt þessu
öryggi í voða.

o

o

o

o

o

o

o

o
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(H1_E)
F Honum finnst
gaman þegar
eitthvað óvænt
kemur upp á og
er alltaf að leita
sér að
einhverju nýju
að gera.
Honum finnst
mikilvægt að
lifa fjölbreyttu
lífi. (H1_F)

o

o

o

o

o

o

o

o

G Hann telur að
fólk eigi að gera
eins og því er
sagt. Honum
finnst að fólk
eigi alltaf að
fylgja reglum,
jafnvel þó
enginn fylgist
með þeim.
(H1_G)

o

o

o

o

o

o

o

o

H Honum finnst
mikilvægt að
hlusta á fólk
með ólíkar
skoðanir.
Jafnvel þó hann
sé ósammála
vill hann samt
skilja sjónarmið
þeirra. (H1_H)

o

o

o

o

o

o

o

o

I Honum finnst
mikilvægt að
vera auðmjúkur
og hógvær.
Hann vill ekki
beina athyglinni
að sjálfum sér.
(H1_I)

o

o

o

o

o

o

o

o

J Honum finnst
mikilvægt að
hafa gaman að
lífinu. Honum
finnst gott að

o

o

o

o

o

o

o

o
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geta látið
ýmislegt eftir
sér. (H1_J)
K Honum finnst
mikilvægt að
taka sínar eigin
ákvarðanir.
Hann vill vera
frjáls og óháður
öðrum. (H1_K)

o

o

o

o

o

o

o

o

L Honum finnst
mikilvægt að
hjálpa fólki í
kringum sig.
Hann lætur sér
annt um velferð
annarra. (H1_L)

o

o

o

o

o

o

o

o

M Honum finnst
mikilvægt að
njóta velgengni.
Hann vonast til
að fólk taki eftir
afrekum hans.
(H1_M)

o

o

o

o

o

o

o

o

N Honum finnst
mikilvægt að
ríkisstjórnin
gæti öryggi
hans og verji
fyrir öllum
hættum. Hann
vill að
ríkisstjórnin sé
öflug til að geta
verndað þegna
sína. (H1_N)

o

o

o

o

o

o

o

o

O Hann hefur
ævintýraþrá og
finnst gaman
að taka áhættu.
Hann vill lifa
spennandi lífi.
(H1_O)

o

o

o

o

o

o

o

o

P Honum finnst
mikilvægt að
hegða sér á

o

o

o

o

o

o

o

o
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viðeigandi hátt.
Hann forðast
að gera nokkuð
sem aðrir
myndu segja að
væri rangt og
óviðeigandi.
(H1_P)
Q Honum finnst
mikilvægt að
öðlast virðingu
annarra. Hann
vill að fólk fari
eftir því sem
hann segir.
(H1_Q)

o

o

o

o

o

o

o

o

R Honum finnst
mikilvægt að
vera góður
vinur vina
sinna. Hann vill
standa þétt við
bakið á þeim
sem honum
þykir vænt um.
(H1_R)

o

o

o

o

o

o

o

o

S Hann er þess
fullviss að fólk
eigi að láta sér
annt um
náttúruna.
Umhverfisvernd
er honum
mikilvæg.
(H1_S)

o

o

o

o

o

o

o

o

T Honum finnst
hefðir
mikilvægar.
Hann reynir að
fylgja trúar- og
fjölskyldusiðum.
(H1_T)

o

o

o

o

o

o

o

o

U Hann notar
hvert tækifæri
sem gefst til að
skemmta sér.
Honum finnst

o

o

o

o

o

o

o

o
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mikilvægt að
gera það sem
veitir honum
ánægju.
(H1_U)

timih1 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
End of Block: H hluti kk
Start of Block: H hluti kvk
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H2 SPJALD 69 Nú mun ég lýsa stuttlega nokkrum manneskjum. Hlustaðu á hverja lýsingu fyrir
sig og segðu mér hversu lík eða ólík þér manneskjan er. Notaðu þetta spjald til að svara.
Mjög
líkt
mér
(1)

Líkt
mér
(2)

Nokkuð
líkt mér
(3)

Svolítið
líkt mér
(4)

Ekki
líkt
mér
(5)

Alls
ekki
líkt
mér
(6)

(Neitar
að
svara)
(7)

(Veit
ekki)
(8)

A Henni finnst
mikilvægt að vera
hugmyndarík og
skapandi. Hún vill
fara sínar eigin
leiðir. (H2_A)

o

o

o

o

o

o

o

o

B Henni finnst
mikilvægt að vera rík.
Hún vill eiga fullt af
peningum og dýrum
hlutum. (H2_B)

o

o

o

o

o

o

o

o

C Henni finnst
mikilvægt að allir fái
jafna meðhöndlun.
Henni finnst að öllum
ættu að bjóðast jöfn
tækifæri í lífinu.
(H2_C)

o

o

o

o

o

o

o

o

D Henni finnst
mikilvægt að sýna
hvað hún getur. Hún
vill að fólk dáist að
því sem hún gerir.
(H2_D)

o

o

o

o

o

o

o

o

E Henni finnst
mikilvægt að búa við
öryggi. Hún forðast
allt sem gæti stefnt
þessu öryggi í voða.
(H2_E)

o

o

o

o

o

o

o

o

F Henni finnst gaman
þegar eitthvað óvænt
kemur upp á og er
alltaf að leita sér að
einhverju nýju að
gera. Henni finnst
mikilvægt að lifa
fjölbreytilegu lífi.
(H2_F)

o

o

o

o

o

o

o

o

Page 284 of 307

G Hún telur að fólk
eigi að gera eins og
því er sagt. Henni
finnst að fólk eigi
alltaf að fylgja
reglum, jafnvel þó
enginn fylgist með
þeim. (H2_G)

o

o

o

o

o

o

o

o

H Henni finnst
mikilvægt að hlusta á
fólk með ólíkar
skoðanir. Jafnvel þó
hún sé ósammála vill
hún samt skilja
sjónarmið þeirra.
(H2_H)

o

o

o

o

o

o

o

o

I Henni finnst
mikilvægt að vera
auðmjúk og hógvær.
Hún vill ekki beina
athyglinni að sjálfri
sér. (H2_I)

o

o

o

o

o

o

o

o

J Henni finnst
mikilvægt að hafa
gaman að lífinu.
Henni finnst gott að
geta látið ýmislegt
eftir sér. (H2_J)

o

o

o

o

o

o

o

o

K Henni finnst
mikilvægt að taka
sínar eigin
ákvarðanir. Hún vill
vera frjáls og óháð
öðrum. (H2_K)

o

o

o

o

o

o

o

o

L Henni finnst mjög
mikilvægt að hjálpa
fólki í kringum sig.
Hún lætur sér annt
um velferð annarra.
(H2_L)

o

o

o

o

o

o

o

o

M Henni finnst
mikilvægt að njóta
velgengni. Hún
vonast til að fólk taki
eftir afrekum
hennar. (H2_M)

o

o

o

o

o

o

o

o
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N Henni finnst
mikilvægt að
ríkisstjórnin gæti
öryggis hennar og
verji fyrir öllum
hættum. Hún vill að
ríkisstjórnin sé öflug
til að geta verndað
þegna sína. (H2_N)

o

o

o

o

o

o

o

o

O Hún hefur
ævintýraþrá og finnst
gaman að taka
áhættu. Hún vill lifa
spennandi
lífi. (H2_O)

o

o

o

o

o

o

o

o

P Henni finnst
mikilvægt að hegða
sér á viðeigandi hátt.
Hún forðast að gera
nokkuð sem aðrir
myndu segja að væri
rangt eða
óviðeigandi. (H2_P)

o

o

o

o

o

o

o

o

Q Henni finnst
mikilvægt að öðlast
virðingu annarra. Hún
vill að fólk fari eftir því
sem hún
segir. (H2_Q)

o

o

o

o

o

o

o

o

R Henni finnst
mikilvægt að vera
góður vinur vina
sinna. Hún vill standa
þétt við bakið á þeim
sem henni þykir vænt
um. (H2_R)

o

o

o

o

o

o

o

o

S Hún er þess fullviss
að fólk eigi að láta
sér annt um
náttúruna.
Umhverfisvernd er
henni mikilvæg.
(H2_S)

o

o

o

o

o

o

o

o

T Henni finnst hefðir
mikilvægar. Hún
reynir að fylgja trúar-

o

o

o

o

o

o

o

o
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og fjölskyldusiðum.
(H2_T)
U Hún notar hvert
tækifæri sem gefst til
að skemmta sér.
Henni finnst
mikilvægt að gera
það sem veitir henni
ánægju. (H2_U)

o

o

o

o

o

o

o

o

timih2 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
End of Block: H hluti kvk
Start of Block: I rand 1
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I1 Til að hjálpa okkur að bæta spurningar okkar í framtíðinni þá eru hér nokkrar
lokaspurningar sem eru líkar spurningum sem ég hef spurt þig áður. Vinsamlega reyndu
ekki að muna hverju þú svaraðir síðast heldur láttu eins og þær séu algjörlega nýjar
spurningar.
Nú koma nokkrar spurningar um hvernig þú telur að lýðræði virki á Íslandi um þessar
mundir.
SPJALD 70
Notaðu þetta spjald og segðu mér að hve miklu leyti þér finnst að ríkisstjórnarflokkum á Íslandi
sé refsað í kosningum þegar þeir hafa staðið sig illa?

o
Ríkisstjórnar-flokkum er ekki refsað að neinu leyti í kosningum þegar þeir hafa
staðið sig illa 0 (0)
o 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o 5 (5)
o 6 (6)
o 7 (7)
o 8 (8)
o 9 (9)
o
Ríkisstjórnar-flokkum er refsað að öllu leyti í kosningum þegar þeir hafa staðið sig
illa 10 (10)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
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timii1 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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I2 SPJALD 71 Notaðu nú þetta spjald og segðu mér að hve miklu leyti þér finnst að ríkisstjórnin
á Íslandi verndi þegna landsins gegn fátækt?

o Ríkisstjórnin verndar þegna landsins ekki að neinu leyti gegn fátækt 0 (0)
o 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o 5 (5)
o 6 (6)
o 7 (7)
o 8 (8)
o 9 (9)
o Ríkisstjórnin verndar þegna landsins að öllu leyti gegn fátækt 10 (10)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timii2 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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I3 SPJALD 72 Og notaðu þetta spjald til að segja mér að hve miklu leyti þér finnst að
ríkistjórnin á Íslandi skýri ákvarðanir sínar fyrir kjósendum?

o Ríkisstjórnin skýrir ekki ákvarðanir sínar að neinu leyti fyrir kjósendum 0 (0)
o 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o 5 (5)
o 6 (6)
o 7 (7)
o 8 (8)
o 9 (9)
o Ríkisstjórnin skýrir ákvarðanir sínar að öllu leyti fyrir kjósendum 10 (10)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timii3 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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takk1 SPYRILL: ÞAKKA VIÐMÆLANDA OG LJÚKA VIÐTALI. SPYRILL SVARI SÍÐAN J
HLUTA

timitakk1 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
End of Block: I rand 1
Start of Block: I rand 2
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I4 Til að hjálpa okkur að bæta spurningar okkar í framtíðinni þá eru hér nokkrar
lokaspurningar sem eru líkar spurningum sem ég hef spurt þig áður. Vinsamlega reyndu
ekki að muna hverju þú svaraðir síðast heldur láttu eins og þær séu algjörlega nýjar
spurningar. Nú koma nokkrar spurningar um hvernig þú telur að lýðræði virki á Íslandi
um þessar mundir.
SPJALD 73 Notaðu þetta spjald og segðu mér að hve miklu leyti þér finnst að
ríkisstjórnarflokkum á Íslandi sé refsað í kosningum þegar þeir hafa staðið sig illa?

o
Ríkisstjórnar-flokkum er ekki refsað að neinu leyti í kosningum þegar þeir hafa
staðið sig illa 0 (0)
o 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o 5 (5)
o 6 (6)
o 7 (7)
o 8 (8)
o Ríkisstjórnar-flokkum er refsað í kosningum þegar þeir hafa staðið sig illa 9 (9)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timii4 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
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Page Break
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I5 SPJALD 74 Notaðu nú þetta spjald og segðu mér að hve miklu leyti þér finnst að ríkisstjórnin
á Íslandi verndi þegna landsins gegn fátækt?

o Ríkisstjórnin verndar þegna landsins ekki að neinu leyti gegn fátækt 0 (0)
o 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o 5 (5)
o 6 (6)
o 7 (7)
o 8 (8)
o Ríkisstjórnin verndar þegna landsins gegn fátækt 9 (9)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timii5 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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I6 SPJALD 75 Og notaðu þetta spjald til að segja mér að hve miklu leyti þér finnst að
ríkistjórnin á Íslandi skýri ákvarðanir sínar fyrir kjósendum?

o Ríkisstjórnin skýrir ekki ákvarðanir sínar að neinu leyti fyrir kjósendum 0 (0)
o 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o 5 (5)
o 6 (6)
o 7 (7)
o 8 (8)
o Ríkisstjórnin skýrir ákvarðanir sínar fyrir kjósendum 9 (9)
o (Neitar að svara) (77)
o (Veit ekki) (88)
timii6 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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Takk2 SPYRILL: ÞAKKA VIÐMÆLANDA OG LJÚKA VIÐTALI.
HLUTA

SPYRILL SVARI SÍÐAN J

timitakk2 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
End of Block: I rand 2
Start of Block: I rand 3
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I7-I9 Til að hjálpa okkur að bæta spurningar okkar í framtíðinni þá eru hér nokkrar
lokaspurningar sem eru líkar spurningum sem ég hef spurt þig áður. Vinsamlega reyndu
ekki að muna hverju þú svaraðir síðast heldur láttu eins og þær séu algjörlega nýjar
spurningar. Nú koma nokkrar spurningar um hvernig þú telur að lýðræði virki á Íslandi
um þessar mundir.
SPJALD 76
Notaðu þetta spjald og segðu mér að hve miklu leyti þér finnst eftirfarandi fullyrðingar eiga við
um Ísland. LESA UPP HVERJA FULLYRÐINGU
Á
ekki
við
að
neinu
leyti
0
(00)

1
(01)

2
(02)

3
(03)

4
(04)

5
(05)

6
(06)

7
(07)

8
(08)

9
(09)

Á
að
öllu
leyti
við
10
(10)

(Neitar
að
svara)
(77)

(Veit
ekki)
(88)

Ríkisstjórnarflokkum
á Íslandi er refsað í
kosningum þegar
þeir hafa staðið sig
illa. (I7)

o o o o o o o o o o o o

o

Ríkisstjórnin á
Íslandi verndar
þegna landsins
gegn fátækt (I8)

o o o o o o o o o o o o

o

Ríkisstjórnin á
Íslandi skýrir
ákvarðanir sínar
fyrir kjósendum. (I9)

o o o o o o o o o o o o

o

timii7 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)

Page Break
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Takk3 SPYRILL: ÞAKKA VIÐMÆLANDA OG LJÚKA VIÐTALI.
HLUTA

SPYRILL SVARI SÍÐAN J

timitakk3 Timing
First Click (1)
Last Click (2)
Page Submit (3)
Click Count (4)
End of Block: I rand 3
Start of Block: Spyrlaspurningar

J1 Bað viðmælandi um nánari útskýringar á einhverjum spurningum?

o Aldrei (1)
o Nánast aldrei (2)
o Af og til (3)
o Oft (4)
o Mjög oft (5)
o Veit ekki (8)
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J2 Telur þú að viðmælandi hafi verið hikandi við að svara einhverjum spurningum?

o Aldrei (1)
o Nánast aldrei (2)
o Af og til (3)
o Oft (4)
o Mjög oft (5)
o Veit ekki (8)

J3 Telur þú að viðmælandi hafi svarað spurningum eftir bestu getu?

o Aldrei (1)
o Nánast aldrei (2)
o Af og til (3)
o Oft (4)
o Mjög oft (5)
o Veit ekki (8)

Page 300 of 307

J4 Á heildina litið, telur þú að viðmælandi hafi skilið spurningarnar?

o Aldrei (1)
o Nánast aldrei (2)
o Af og til (3)
o Oft (4)
o Mjög oft (5)
o Veit ekki (8)

J5 Var einhver annað viðstaddur viðtalið sem truflaði eða blandaði sér inn í það?

o Já (1)
o Nei (2)
Page Break
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J6 Hver var það? SKRÁ ALLT SEM VIÐ Á.

▢
▢
▢
▢
▢
▢

Maki (1)
Sonur/dóttir (þ.á.m. stjúp- og fósturbarn, ættleitt barn eða barn maka) (2)
Foreldri, tengdaforeldri, foreldri maka (3)
Annar ættingi (4)
Önnur óskyld manneskja (5)

⊗Veit ekki

(8)

Page Break

Page 302 of 307

J6a Að hve miklu leyti notaði viðmælandinn svarspjöldin?

o Viðmælandi notaði öll spjöld sem við áttu (1)
o Viðmælandi notaði aðeins sum spjöld sem við áttu (2)
o Viðmælandi vildi ekki/gat ekki notað spjöldin að neinu leyti (3)
o Veit ekki (8)

J7 Á hvaða tungumáli fór viðtalið fram?

o íslensku (1)
o pólsku (3)
o Öðru tungumáli (2) ________________________________________________
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Spyrill Spyrill: Veldu þitt nafn úr listanum.

o Aðalsteinn Ólafsson (1)
o Agnar Leó Þórisson (4)
o Alexandra Ýr van Erven (5)
o Andri Már Mikaelsson (56)
o Anna María Idun Viggósdóttir (6)
o Arndís Tómasdóttir (7)
o Arnheiður Björnsdóttir (8)
o Baldur Sigurgeirsson (9)
o Belinda Ýr Albertsdóttir (10)
o Björg Sigurðardóttir (11)
o Daníel Godsk Rögnvaldsson (12)
o Davíð Eldur Baldursson (13)
o Einar Aron Fjalarsson (14)
o Elsa Dögg Lárusdóttir (15)
o Eva Dís Einarsdóttir (16)
o Eva Rós Þráinsdóttir (17)
o Fanney Ingvadóttir (57)
o Guðný Hrund Karlsdóttir (53)
o Guðrún Axfjörð Elínardóttir (18)
o Hallgerður Hauksdóttir (19)
o Heiða Elín Aðalsteinsdóttir (54)
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o Heiða Ósk Garðarsdóttir (20)
o Helga Einarsdóttir (55)
o Hildur Valsdóttir (21)
o Hjördís Jónsdóttir (22)
o Hrund Hauksdóttir (23)
o Iðunn Brynjarsdóttir (24)
o Inga Þórs Yngvadóttir (25)
o Jenný Kristín Valberg (26)
o Jóhanna Ósk Jónasdóttir (27)
o Júlíana Þóra Magnúsdóttir (28)
o Katrín Ákadóttir (29)
o Katrín Ósk Ásgeirsdóttir (30)
o Kristín Björg Knútsdóttir (31)
o Kristín Guðmundsdóttir (32)
o Kristjana Þórey Guðmundsdóttir (33)
o Margrét Ólöf Ívarsdóttir (34)
o María Lovísa Guðjónsdóttir (35)
o Mirosława Kopacka (60)
o Monika Dorota Krus (62)
o Óskar Þór Ámundason (36)
o Piotr Flisiński (61)
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o Ragna Hreinsdóttir (58)
o Sandra Kristín Jónasdóttir (37)
o Sigdís Þóra Sigþórsdóttir (38)
o Sæbjörg Freyja Gísladóttir (59)
o Telma Rut Bjargardóttir (39)
o Urður Örlygsdóttir (40)
o Vaka Njálsdóttir (41)
o Annar spyrill/Ekki á lista (0)
Spyrill_annad Skráðu nafn þitt hér
________________________________________________________________

J9 Ef þú hefur aðrar athugasemdir við viðtalið, skráðu þær hér.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

kveðja Þakka þér fyrir að gefa þér tíma til að svara þessum spurningum.
Þegar búið er að safna svörunum verður dregið í happdrætti svarenda. Einn mun vinna
gjafabréf að verðmæti 100.000 krónur og 10 munu vinna gjafabréf að verðmæti 25.000 krónur.
End of Block: Spyrlaspurningar
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