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 Spurninganr. 

 
Efni  

Kjarni A1 –A10 Fjölmiðlar; traust í samfélaginu 
 

 

 
Kjarni 

 
B1 – B4 0 

 
Stjórnmál: stjórnmálaáhugi, áhrif, traust, 
kosningaþátttaka og önnur þátttaka í 
stjórnmálum, flokkshollusta, samfélags- 
stjórnmálalegar skoðanir 
 

 

 
Kjarni 

 
C1 – C28 

 
Persónuleg vellíðan; samfélagsleg útilokun 
trúmál; upplifun á misrétti; þjóðernisvitund  

 

 
Skiptilota 
 

 
D1-D30 
 

 
Heilsa og lyf, samband lækna og sjúklinga  

 

 
Skiptilota 
 

 
E1-E30 
 

 
Viðskiptasiðferði 
Traust og samskipti framleiðenda og 
neytenda 
 

 

 
Kjarni 

 
F1 – F70b 

 
Félagsleg staða og lýðfræðilegar upplýsingar: 
heimilisfólk, kyn, aldur, búseta og umhverfi, 
menntun og starf svaranda, maka og foreldra 
hans, aðild að stéttarfélögum, tekjur, 
hjúskaparstaða  

 

 
Skiptilota 

 
G1-G124 

 
Fjölskylda, atvinna og vellíðan 
Jafnvægi atvinnu og fjölskyldulífs  

 

 
Viðauki  

 
Hluti H 

 
Spurningar um mannleg gildi   
 

 

 
Viðauki 

 
Hluti I 

 
Spurningar til að kanna samræmi 
 

 

Spurningalisti 
til spyrils 

 
Hluti J 

 
Spurningar sem spyrill svarar sjálfur 
 

 

 
ATH: Sumar spurningar sem tilheyra Fjölskyldu, atvinnu og vellíðan hlutanum eru í F hluta fremur en í G 
hluta.  Þessar spurningar eru merktar með*.  Þessar spurningar eru einungis í annari umferð (Round 2).  
Nýjar spurningar í kjarna eru merktar með ~. 
 
Víða í spurningalistanum eru athugasemdir neðanmáls til að auðvelda þýðingu.  Þetta er gert til að reyna 
að koma í veg fyrir misskilning með því að koma með skilgreiningar og skýringar á þeim hugtökum sem 
liggja að baki spurningunum, sérstaklega þegar orðin sjálf eiga sér líklega ekki beina samsvörun í öðrum 
tungumálum. 
 
Einnig eru athugasemdir neðanmáls sem benda á nýjar spurningar og spurningar úr Fjölskyldu, atvinnu og 
vellíðan hlutanum sem eru í kjarna.
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  UPPHAFSTÍMI VIÐTALS:                                          (Nota 24 klst. kerfi) 
 
 
 
A1 Spjald 1 Hversu lengi horfir þú á sjónvarp á venjulegum virkum degi?  

Notaðu svarmöguleikana á þessu spjaldi. 

      

   0 klst. 

   Minna en hálftíma 

    ½ til 1 klst. 

   Meira en 1 klst. og allt að1½ klst. 

   Meira en 1½ klst. og allt að 2 klst. 

   Meira en 2 klst. og allt að 2½ klst. 

   Meira en 2½ klst. og allt að 3 klst. 

   Meira en 3 klst.  

   (Veit ekki) 

       
   
 
 
A2 NOTA ENN SPJALD 1 Hversu mikið af þeim tíma sem þú notar til að horfa á sjónvarp á venjulegum 
virkum degi fer í að horfa á fréttir eða umfjöllun um stjórnmál1? Notaðu þetta spjald áfram til að svara. 
    
   0 klst. 00 

   Minna en hálftíma. 01 

   ½ til 1 klst. 02 

   Meira en 1 klst. og allt að 1½ klst. 03 

   Meira en 1½ klst. og allt að 2 klst. 04 

   Meira en 2 klst. og allt að 2½ klst. 05 

   Meira en 2½ klst. og allt að 3 klst. 06 

   Meira en 3 klst. 07 

   (Veit ekki) 88 

 

                                                      
1 Með fréttum og umfjöllun um stjórnmál er átt við málefni sem tengjast stjórnvöldum og opinberri stefnumótun og um 
fólkið sem tengist þeim málefnum. 

00 Næst A3 

01 

02 

03 

04 Næst A2 

05 

06 

07 

88 
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SPYRJA ALLA 
A3  NOTA ENN SPJALD 1 Hversu lengi hlustar þú á útvarp á venjulegum virkum degi?  
                                        Notaðu sama spjald til að svara.  
    
   0 klst. 

   Minna en hálftíma 

    ½ til 1 klst. 

   Meira en 1 klst. og allt að1½ klst. 

   Meira en 1½ klst. og allt að 2 klst. 

   Meira en 2 klst. og allt að 2½ klst. 

   Meira en 2½ klst. og allt að 3 klst. 

   Meira en 3 klst.  

   (Veit ekki) 88 

   
 
 
 
 
A4 ENN SPJALD 1  Hversu mikið af þeim tíma sem þú hlustar á útvarp á venjulegum virkum degi fer í 
að hlusta á fréttir eða umfjöllun um stjórnmál? Notaðu þetta spjald áfram til að svara. 
    
    

    
   0 klst. 00 

   Minna en hálftíma. 01 

   ½ til 1 klst. 02 

   Meira en 1 klst. og allt að 1½ klst. 03 

   Meira en 1½ klst. og allt að 2 klst. 04 

   Meira en 2 klst. og allt að 2½ klst. 05 

   Meira en 2½ klst. og allt að 3 klst. 06 

   Meira en 3 klst. 07 

   (Veit ekki) 88 

01 

02 

03 

04 Næst A4 

05 

06 

07 

88

00  Næst  A5 
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SPYRJA ALLA 
A5  NOTA ENN SPJALD 1 Hve löngum tíma alls verð þú í að lesa dagblöð á venjulegum virkum degi? 
Notaðu þetta sama spjald aftur til að svara. 

 
 
   0 klst. 00 NÆST A7 

   Minna en hálftíma 01 

   ½ til 1 klst. 02 

   Meira en 1 klst. og allt að 1½ klst. 03 

   Meira en 1½ klst. og allt að 2 klst. 04 

   Meira en 2 klst. og allt að 2½ klst. 05 NÆST A6 
   Meira en 2½ klst og allt að 3 klst. 06 

   Meira en 3 klst. 07 

   (Veit ekki) 88 

 
   
A6 NOTA ENN SPJALD 1 Og hvað fer mikið af þessum tíma í að lesa um stjórnmál og þjóðmálaumræðu? 
    
    

   0 klst. 00 

   Minna en hálftíma. 01 

   ½ til 1 klst. 02 

   Meira en 1 klst. og allt að 1½ klst. 03 

   Meira en 1½ klst. og allt að 2 klst. 04 

   Meira en 2 klst. og allt að 2½ klst. 05 

   Meira en 2½ klst. og allt að 3 klst. 06 

   Meira en 3 klst. 07 

   (Veit ekki) 88 

 
SPYRJA ALLA 
A7 NOTA SPJALD 2  Hversu oft notar þú Internetið eða tölvupóst í einkaerindum2 - annað hvort 
heima hjá þér eða í vinnunni? Notaðu nú þetta spjald til að svara. 
 
   Hef hvorki aðgang heima né í vinnu 00 

   Fer aldrei á netið 01  

   Sjaldnar en einu sinni í mánuði 02 

   Einu sinni í mánuði 03 

   Nokkrum sinnum í mánuði  04 

   Einu sinni í viku 05 

   Nokkrum sinnum í viku 06 

   Daglega 07 

   (Veit ekki) 88 
  
                                                      
2 Með einkaerindum er átt við notkun sem ekki tengist atvinnu eða stöðu viðmælanda. 
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A8 SPJALD 3: 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 

 
 

Það er 
aldrei of 
varlega 

farið 

          
Flestu 
fólki er 

treystandi 

 
 

(Veit ekki) 
 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
A9 SPJALD 4: Telur þú að flestir myndu reyna að notfæra3 sér þig ef þeir gætu, eða telur þú að flestir 
myndu reyna að koma fram af sanngirni? 
   
 Flestir myndu                     Flestir myndu  
 reyna að                  reyna að koma          (Veit 
 notfæra sér mig                    fram af sanngirni       ekki) 
      
  

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
 
A10~4 SPJALD 5: Telur þú að fólk reyni oftast að vera hjálpsamt, eða telur þú að oftast hugsi fólk aðallega 
um sjálft sig? Vinsamlega notaðu þetta spjald. 
   
 Fólk hugsar         Fólk reynir  
 aðallega um          oftast að 
 sjálft sig         vera hjálpsamt                (veit 
                                  ekki) 
            

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
              
 
 
 

                                                      
3 „Notfæra“ í merkingunni nýta sér eða svindla; „sanngirni“ í merkingunni viðeigandi samskipti og heiðarleiki 
4 [EXISTING QUESTION NOW PART OF CORE.  QUESTION FROM ROUND 1 CITIZENSHIP MODULE.] 
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Nú langar mig að spyrja þig nokkurra spurninga um þjóðmál 
 
 

B1 Hversu mikinn áhuga hefur þú á stjórnmálum?  
Hefur þú... … LESA UPP… 
 mikinn áhuga, 1 

 nokkurn áhuga, 2 

 ekki mikinn áhuga, 3 

 eða, engan áhuga? 4 

  (Veit ekki) 8 
 
 
 
 

B2 NOTA SPJALD 6 Hversu oft finnast þér stjórnmál vera svo flókin að þú skilur varla hvað er að 
gerast? Vinsamlega notaðu þetta spjald. 

 
   Aldrei 1 

   Sjaldan 2 

   Stundum 3 

   Oft 4 

   Mjög oft 5 

   (Veit ekki) 8 
 
 
 
  
 
B3  NOTA SPJALD  7 Hversu erfitt eða auðvelt finnst þér að taka afstöðu5 til pólitískra álitamála6?  
                      Vinsamlega notaðu þetta spjald. 
 
   Mjög erfitt 1 

   Erfitt   2 

   Hvorki erfitt né auðvelt 3 

   Auðvelt 4 

   Mjög auðvelt 5 

   (Veit ekki) 8 
 

                                                      
5 Mynda þér skoðun 
6 „Pólitísk álitamál“ merkja í þessu sambandi rökræður um stjórnmál, stefnumótun, deilur o. s.frv. 
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   NOTA SPJALD 8:  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 
         Treysti 

fullkomlega 
(Veit 
ekki) 

              
B4 
 

… Alþingis? 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B5 .réttarkerfis-
ins? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B6 … 
lögreglunnar? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B7 … stjórnmála-
manna? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B8 
 

…stjórnmála-
flokka? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

B9 … Evrópu-
þingsins? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

     
B1
0 

… Sameinuðu 
þjóðanna? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
 
 
B11 Af ýmsum ástæðum taka sumir ekki þátt í kosningum.  Kaust þú í síðustu Alþingiskosningum sem 
haldnar voru í maí 2003?   
 
   
   Já 1 NÆST B12  

   Nei   2 

   Hafði ekki kosningarétt 3 NÆST B13 

   (Veit ekki) 8 
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EF JÁ Í B11 (skráð sem 1) 
 
B12 Hvaða flokk eða lista kaust þú í þeim kosningum 
 
   Framsóknarflokkinn 01 

   Frjálslynda flokkinn 02 

   Nýtt afl 03 

   Samfylkinguna 04 

   Sjálfstæðisflokkinn 05 

   T-lista Kristjáns Pálssonar 06 

   Vinstri hreyfinguna – Grænt framboð 07 

   Annað (SKRÁ HÉR) ______________________________ 08 

   (Neitar að svara) 77 

   (Veit ekki) 88 
  
 
 
 
SPYRJA ALLA 
Fara má ólíkar leiðir til að stuðla að úrbótum á Íslandi eða varna því að eitthvað fari úrskeiðis7. Hefur þú gert 
eitthvað af eftirfarandi á síðustu 12 mánuðum? Hefur þú... LESA UPP… 

   
Já 

 
Nei 

(Veit 
ekki) 

 B13 …haft samband við stjórmálamann eða opinberan 
starfsmann hjá ríki eða sveitarfélagi? 

 
1 

 
2 

 
8 
 

 B14 …tekið þátt í starfi stjórnmálaflokks eða baráttuhóps? 1 2 8 
 

 B15 
 

…tekið þátt í starfi annarra félaga eða samtaka? 1 
 

2 
 

8 
 

B16 …borið á þér eða sýnt með öðrum hætti barmmerki eða 
límmiða til stuðnings einhverjum málstað? 

1 2 8 
 

B17 …skrifað nafn þitt á undirskriftalista? 
 

1 2 8 
 

B18  …tekið þátt í löglegum mótmælaaðgerðum eða 
baráttufundum? 
 

1 
 

2 
 

8 

B19~8 
 

…sniðgengið ákveðnar vörur í mótmælaskyni? 1 2 8 
 

 
 

                                                      
7 „varna því að eitthvað fari úrskeiðis í merkingunni að koma í veg fyrir að alvarleg vandamál skapist. 
8 [EXISTING QUESTION NOW PART OF CORE. QUESTION FROM ROUND 1 CITIZENSHIP MODULE] 
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   SPYRJA ALLA 

B20a Finnst þér þú standa nær9 einhverjum sérstökum stjórnmálaflokki eða lista fremur en öðrum?  
    

   Já 1 NÆST B20b 

   Nei 2 
     NÆST B21 
   (Veit ekki) 8 
 
 
 
B20b  Hvaða flokki eða lista? 
   Framsóknarflokknum 01 

   Frjálslynda flokknum 02 

   Nýju afli 03 

   Samfylkingunni 04 NÆST B20c 
   Sjálfstæðisflokknum 05 

   T-lista Kristjáns Pálssonar 06 

   Vinstri hreyfingunni – Grænu framboði 07 

   Öðrum (SKRÁ HÉR) _________________________________ 08 

   (Neitar að svara) 77 NÆST B21 
   (Veit ekki) 88 
 
 
 
 
SPYRJA EF FLOKKUR EÐA LISTI ER GEFINN UPP Í B20b (skráð 01 til 08) 
  
B20c Hversu náin(n) finnst þér þú vera þessum flokki eða lista?  Finnst þér þú vera...LESA UPP... 
 
   mjög náin(n), 1 

   nokkuð náin(n), 2 

   ekki náin(n9, 3 

   eða, alls ekki náin(n)? 4  

   (Veit ekki) 8 
 
 
 
SPYRJA ALLA 
B21 Ert þú meðlimur10 í einhverjum stjórnmálaflokki eða lista?  
 
  . Já 1 NÆST B22 

   Nei 2 
     NÆST B23 
   (Veit ekki) 8 
 
  
  
                                                      
9 „Standa nær“ í merkingunni að viðmælandi sé sammála, tengdur eða finni sig í, án tillits til þess hvern hann kýs 
10Skráður félagi í stjórnmálaflokki. 
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  SPYRJA EF JÁ Í B21 (skráð sem 1)  
 
B22   Hvaða flokki eða lista?   
   Framsóknarflokknum 01 

   Frjálslynda flokknum 02 

   Nýju afli 03 

   Samfylkingunni 04 

   Sjálfstæðisflokknum 05 

   T-lista Kristjáns Pálssonar 06 

   Vinstri hreyfingunni – Grænu framboði 07 

   Öðrum (SKRÁ HÉR) ________________________________ 08 

   (Neitar að svara) 77 

   (Veit ekki) 88 
 
 
 
  
 
 
  SPYRJA ALLA 
 
B23 NOTA SPJALD 9: 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? 
 
 Vinstri Hægri    (Veit 
      ekki) 
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
B24 NOTA SPJALD 10  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 mjög óánægð(ur) og 10 merkir mjög 
ánægð(ur).. 
 
   Mjög         Mjög        (veit 

óánægð(ur)          ánægð(ur)        ekki) 
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
 
B25  Þegar á heildina er litið, hversu ánægð(ur) ert þú með efnahagsástandið á Íslandi um þessar 
mundir? Notaðu áfram þetta spjald til að svara. 
 
 Mjög    Mjög      (Veit 
 óánægð(ur) ánægð(ur)  ekki) 
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88  
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B26 NOTA ENN SPJALD 10 Ef við víkjum nú að ríkisstjórninni11, hversu ánægð(ur) ert þú með störf 
hennar? Notaðu enn þetta spjald. 
 
 Mjög Mjög (Veit 
 óánægð(ur) ánægð(ur)    (ekki) 
       
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
B27 NOTA SPJALD 10 Og þegar á heildina er litið, hversu ánægð(ur) ert þú með hvernig lýðræði virkar12 á 
Íslandi? Notaðu enn þetta spjald. 
 
 Mjög Mjög (Veit 
 óánægð(ur) ánægð(ur)      ekki) 
         
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
B28  NOTA SPJALD 11 Þegar á heildina er litið, hvað finnst þér um stöðu menntamála13 hér á landi?  
Notaðu núna þetta spjald með svarmöguleikum. 

 
 
 Mjög slæm Mjög  
  góð      (Veit 
       ekki) 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
B29 NOTA ENN SPJALD 11  Þegar á heildina er litið, hvað finnst þér um stöðu heilbrigðismála hér á landi? 
Notaðu enn þetta spjald til að svara. 
 
 Mjög  Mjög 
 slæm góð      (Veit 
       ekki) 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
  

                                                      
11 Núverandi 
12 Átt er við hvernig lýðræðið virkar í raun en ekki hvernig lýðræðið ætti að virka. 
13 Með „stöðu menntamála“ (og einnig stöðu heilbrigðismála í B29) er átt við gæði, aðgengi og árangur/skilvirkni. 
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SPJALD 12  Segðu mér hversu sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum.  LESA 
UPP HVERJA FULLYRÐINGU OG SKRÁ Í REIT  
 

   
Mjög 

sammála

 
 

Sammála 

Hvorki 
sammála 

né 
ósammála 

 
 

Ósammála 

 
Mjög 

ósammála 

 
(Veit 
ekki) 

         
 B30 Stjórnvöld ættu að gera 

ráðstafanir til að draga úr 
tekjumun í samfélaginu 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

        
 B31 
 

Samkynhneigðir ættu að 
geta hagað lífi sínu eins og 
þeir sjálfir kjósa.14 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

        
 B32 
 

Banna ætti stjórnmálaflokka 
sem vilja afnema lýðræðið15 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8         

 B33 
 

Hægt að treysta nútíma-
vísindum til að finna lausn á 
umhverfisvandamálum 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

        
 
B34 ~16 NOTA SPJALD 13 Víkjum nú að Evrópusambandinu. Sumum finnst að sameining Evrópuríkja ætti 

að ganga lengra. Öðrum finnst að hún hafi þegar gengið of  langt. Getur þú, með því að nota þetta 
spjald, sagt hvaða tala á kvarðanum lýsir best þinni afstöðu?   

 
Samruni Evrópuríkja Vinna ætti að  
hefur nú þegar  frekari samruna   (Veit 
 gengið of langt Evrópuríkja    ekki) 
 
   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  88 
 
 
Nú koma nokkrar spurningar um fólk sem flust hefur frá öðrum löndum til búsetu á Íslandi 
 
 
B35~17  NOTA SPJALD 14 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? 
 
     Leyfa mörgum að flytjast hingað 1 

   Leyfa nokkrum 2 

    Leyfa fáeinum 3 

    Leyfa engum 4 

    (Veit ekki) 8 

                                                      
14 Átt er við frelsi til að haga lífinu sem samkynhneigt fólk. 
15 „Lýðræðið“ í merkingunni allt eða stór hluti þess; stjórnvöld, ríkisútvarp, réttarkerfi, o.s.frv. 
16 [NEW QUESTION NOW PART OF CORE.] 
17 [B35-B40 - NEW QUESTIONS NOW PART OF CORE.  QUESTIONS FROM ROUND 1 IMMIGRATION MODULE.] 
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B36~ NOTA ENN SPJALD 14 En hvað með fólk af öðrum kynþætti eða ólíkum menningarlegum uppruna 
en flestir Íslendingar? Notaðu enn þetta spjald. 

     

    Leyfa mörgum að flytjast hingað 1 

   Leyfa nokkrum 2 

    Leyfa fáeinum 3 

    Leyfa engum 4 

    (Veit ekki) 8 

 

       

   
B37~ NOTA ENN SPJALD 14 Hvað með fólk sem kemur frá fátækari löndum utan Evrópu?  Notaðu enn 

sama spjaldið til að svara. 
 

    Leyfa mörgum að flytjast hingað 1 

   Leyfa nokkrum 2 

    Leyfa fáeinum 3 

    Leyfa engum 4 

    (Veit ekki) 8 

 

 

B38~ NOTA SPJALD 15 Almennt séð, telur þú að það sé gott eða slæmt fyrir efnahag Íslands að fólk frá 
öðrum löndum flytjist hingað? Vinsamlega notaðu þetta spjald. 
 
   Slæmt  Gott   
   fyrir  fyrir      (veit 
   efnahaginn efnahaginn      ekki) 
   00  01 02  03 04 05 06 07  08 09 10 88  
 
 
B39~ NOTA SPJALD 16 Telur þú, almennt séð, að fólk frá öðrum löndum sem hingað flyst grafi undan eða 
auðgi íslenskt menningarlíf?  Notaðu þetta spjald til að svara. 
 
  Grefur undan  Auðgar   
   menningarlífi menningarlíf     (veit 
          ekki) 
   00  01 02  03 04 05 06 07  08 09 10 88  
 
 B40~  NOTA SPJALD 17 Gerir það Ísland að verri eða betri stað til búa á ef fólk frá öðrum löndum flyst 
hingað? Vinsamlega notaðu þetta spjald. 
 
   Verri stað  Betri stað 
   til að búa á  til að búa á     (veit 
          ekki) 
 
   00  01 02  03 04 05 06 07  08 09 10 88  
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Nú koma nokkrar spurningar um þig og þína hagi 

C1  NOTA SPJALD 18 Þegar á heildina er litið, hversu hamingjusama(n) telur þú þig vera? 
Vinsamlega notaðu þetta spjald. 
   
   Mjög          Mjög (veit 

óhamingjusöm/-samur       hamingjusöm/-samur ekki) 
 

   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
C2  NOTA SPJALD 19 Hve oft hittir þú vini, ættinga eða vinnufélaga þér til ánægju18? 
 
   Aldrei 01 

   Sjaldnar en einu sinni í mánuði 02 

   Einu sinni í mánuði 03 

   Nokkrum sinnum í mánuði 04 

   Einu sinni í viku 05 

   Nokkrum sinnum í viku 06 

   Á hverjum degi 07 
  
   (Veit ekki) 88 
 
 
C3 Er einhver sem þú getur talað við um viðkvæm og persónuleg málefni19? 
   Já 1 

   Nei 2 
 
   (Veit ekki) 8 
 
C4 NOTA SPJALD 20 Miðað við jafnaldra þína, hversu oft hittir þú annað fólk þér til ánægju20? Vinsamlega 
notaðu þetta spjald. 
 
   Mun sjaldnar en flestir 1 

   Sjaldnar en flestir 2 

   Álíka oft 3 

   Oftar en flestir 4 

   Mun oftar en flestir 5 
 
   (Veit ekki) 8 
 

                                                      
18 Með „ánægju“ er átt við samveru sem ekki er tengd vinnu eða er skylda. 
19 Með „viðkvæm“ er átt við málefni tengd kynlífi eða fjölskyldu og með „persónuleg“ er auk þess átt við mál sem gætu 
tengst atvinnu eða stöðu viðmælanda. 
20 Sjá  neðanmálsgrein 18. 
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C5 Hefur þú eða einhver á þínu heimili verið fórnarlamb innbrotsþjófa eða orðið fyrir líkamsárás á síðustu 5 
árum? 
   Já 1 

   Nei 2 
 
   (Veit ekki) 8 
 
 
C6 Hversu öruggt telur þú að sé fyrir þig að vera á ein/einn á gangi hér í nágrenninu21 eftir að dimmt er 
orðið?  Er það ... LESA UPP... 
 
   ...mjög öruggt, 1 

   öruggt, 2 

   ekki mjög öruggt, 3 

   eða, alls ekki öruggt? 4 
 
   (Veit ekki) 8 
 
 
C7 Hvernig er heilsufar22 þitt, svona almennt séð?  Myndir þú segja að það væri … LESA UPP… 
    

   ...mjög gott,  1 

   gott,  2 

   sæmilegt,  3 

   slæmt,  4 

   eða, mjög slæmt? 5 
 
   (Veit ekki) 8 
 
  
C8  Hamla23 langvarandi veikindi, fötlun, heilsubrestur eða geðræn vandamál þér á einhvern hátt í daglegu 
lífi? Ef já, háir það þér mikið eða að nokkru leyti?? 
 
   Já, mikið 1 

   Já, að nokkru leyti 2 

   Nei 3 
 
   (Veit ekki) 8 
 
 

                                                      
21 Átt er við nágrenni heimilis viðmælanda. 
22 Líkamleg og andleg heilsa. 
23 „Hamla“ = takmörkun í athöfnum daglegs lífs. 
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C9  Líturðu svo á að þú tilheyrir einhverjum sérstökum trúarbrögðum eða trúfélagi? 
   Já 1 NÆST C10 

   Nei 2 
     NÆST C11 
   (Veit ekki) 8 
 
 
 
C10  Hvaða?   
 
   Þjóðkirkjunni 01 

   Fríkirkjusöfnuðum  02 

   Kaþólsku kirkjunni 03 

  Annað trúfélag/trúarbrögð (SKRÁ HÉR) _____________________ 04 

    
 

 
 
SPYRJA EF ENGIN TRÚARBRÖGÐ EÐA TRÚFÉLAG Í C9 (skráð sem 2 eða 8 í C9) 
C11 Hefur þú einhvern tíma litið svo á að þú tilheyrðir einhverjum trúarbrögðum eða trúfélagi? 
    

   Já 1 NÆST C12 

   Nei 2 
     NÆST C13 
   (Veit ekki) 8 
 
 
C12 Hvaða?   
 
   Þjóðkirkjunni 01 

   Fríkirkjusöfnuðum  02 

   Kaþólsku kirkjunni 03 

   Annað trúfélag/trúarbrögð (SKRÁ HÉR)____________________ 04 

    
 
 
 
 
SPYRJA ALLA 
  
C13 NOTA SPJALD 21 Án tillits til þess hvort þú aðhyllist einhver sérstök trúarbrögð, hversu trúuð/trúaður 
myndirðu segja að þú sért? 
 
 
   Alls ekki          Mjög         (Veit 
   trúuð/trúaður          trúuð/trúaður    ekki) 
 
 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10      88 
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C14 NOTA SPJALD 22  Fyrir utan sérstök tilefni, s.s. brúðkaup og jarðarfarir, hversu oft sækir þú trúarlegar 
athafnir um þessar mundir?  Notaðu þetta spjald til að svara. 
 
   Á hverjum degi 01 

   Oftar en einu sinni í viku 02 

   Einu sinni í viku 03 

    Að minnsta kosti einu sinni í mánuði 04 

   Aðeins á sérstökum helgidögum 05 

   Sjaldnar 06 

   Aldrei 07 
 
   (Veit ekki) 88  
 
  
C15 NOTA ENN SPJALD 22 Að trúarlegum athöfnum frátöldum, hversu oft, ef einhvern tíma, biðstu fyrir?  
Notaðu þetta spjald til að svara. 
   Á hverjum degi 01 

   Oftar en einu sinni í viku 02 

   Einu sinni í viku 03 

    Að minnsta kosti einu sinni í mánuði 04 

   Aðeins á sérstökum helgidögum 05 

   Sjaldnar 06 

   Aldrei 07 
 
   (Veit ekki) 88  
 
    
 
  SPYRJA ALLA 
 
 C16  Telur þú þig tilheyra hópi sem beittur er misrétti hér á landi?  

   
   Já 1 NÆST C17 

   Nei 2 

     NÆST C18 
   (Veit ekki) 8 
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C17 Hvers vegna er þessi hópur 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 
 
   (Veit ekki) 88 
 
  SPYRJA ALLA 
C18 Ert þú íslenskur ríkisborgari? 
   Já 1 NÆST C20 

   Nei 2   
     NÆST C19 
   (Veit ekki) 8 
 
 
 
C19 Í hvaða landi ert þú með ríkisborgararétt  
[skrá eftir ISO 3166-1 (2-bókstafir)] 
 
   SKRÁ HÉR _________________________ 

 
   (Veit ekki) 88 
 
 
  SPYRJA ALLA 
  
C20 Fæddist þú á Íslandi?  
   Já 1 NÆST C23 

   Nei 2  NÆST C21 

   (Veit ekki) 8 NÆST C23 

 
  
C21 Í hvaða landi fæddist þú? 
[skrá eftir ISO 3166-1 (2-bókstafir)] 
 
   SKRÁ HÉR __________________ 

   (Veit ekki) 88 
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C22 NOTA SPJALD 23 Hvað er langt síðan þú fluttist fyrst til Íslands? Vinsamlega notaðu þetta spjald. 
   
   Innan við ár 1 

   1-5 ár 2 

   6-10 ár 3 

   11-20 ár 4 

   Meira en 20 ár 5 
 
   (Veit ekki) 8 
 
 
  SPYRJA ALLA 
[Skrá eftir ISO 693-2 (3 bókstafir)]  
C23 Hvaða tungumál talar þú oftast heima hjá þér?   
    

   SKRÁ ALLT AÐ 2 TUNGUMÁL HÉR________________________  

   ________________________ 

   (Veit ekki) 888 

 
 
C24 Tilheyrir þú þjóðarbroti hér á Íslandi? 
   Já 1 

   Nei 2 

   (Veit ekki) 8 
 
 
C25  Fæddist faðir þinn á Íslandi?  
   Já 1 NÆST C27 

   Nei 2  NÆST C26 

   (Veit ekki) 8 NÆST C27 

 
 
[Skrá eftir ISO 3166-1 (2 bókstafir)] 
C26 Í hvaða landi fæddist faðir þinn? 
  
   SKRÁ HÉR __________________ 

   (Veit ekki) 88 
 
 
  
 
SPYRJA ALLA 
C27  Fæddist móðir þín á Íslandi  
   Já 1 NÆST D1 

   Nei 2  NÆST C28 

   (Veit ekki) 8 NÆST D1 
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[[Skrá eftir ISO 3166-1 (2 bókstafir)] 
C28 Í hvaða landi fæddist móðir þín? 
  
   SKRÁ HÉR __________________ 

   (Veit ekki) 88 
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Nú langar mig að spyrja þig nokkurra spurninga um heilsufar og notkun lyfja. 
 
NOTA SPJALD 24 Hversu hlynnt(ur) eða andvíg(ur) ert þú því þegar fólk sem annars er við góða heilsu24 
notar lyf til að... LESA UPP... 
 

 
Mjög 

hlynnt(ur) Hlynnt(ur) 

Hvorki 
hlynnt(ur) 

né 
andvíg(ur) Andvíg(ur)

Mjög 
andvíg(ur) 

(Veit 
ekki) 

D1 ..grennast? 1 2 3 4 5 8 
      

D2 .. draga úr hármissi? 1 2 3 4 5 8 
      

D3 ..bæta minnið? 1 2 3 4 5 8 
      

D4 ...verða glaðara? 1 2 3 4 5 8 
      

D5 ..bæta kynlífið? 1 2 3 4 5 8 
 
 
D6 NOTA SPJALD 25 Þegar þú átt við heilsufarsvanda að etja, hversu oft notar þú náttúrulyf? 

Notaðu þetta spjald til að gefa svar þitt til kynna. 
 
 Aldrei eða næstum aldrei 1 

 Stöku sinnum 2 

 Í um það bil helmingi tilvika 3 

 Frekar oft 4 

  Alltaf eða næstum alltaf 5 

 

 (Á aldrei við heilsufarsvanda að etja) 6 

 (Veit ekki) 8 

 
 
D7 NOTA ENN SPJALD 25 Hversu oft hefur þú áhyggjur af aukaverkunum þegar þú tekur lyf 

samkvæmt lyfseðli? Vinsamlega notaðu þetta spjald. 
 
 Aldrei eða næstum aldrei 1 

 Stöku sinnum 2 

 Í um það bil helmingi tilvika 3 

 Frekar oft 4 

  Alltaf eða næstum alltaf 5 

 

 (Fæ aldrei ávísun á lyf frá lækni) 6 

 (Veit ekki) 8 

 

 
 

                                                      
24 „Við góða heilsu“ í merkingunni almennt heilbrigði. 
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D8  NOTA ENN SPJALD 25 Þegar þú átt við heilsubrest að stríða, hversu oft kýstu að nota lyf sem 
þér er ávísað frá lækni frekar en lyf sem fæst án lyfseðils eða lyf sem aðrir sérfræðingar mæla með? 
Vinsamlega notaðu þetta spjald til að svara. 

  

 Aldrei eða næstum aldrei 1 

 Stöku sinnum 2 

 Í um það bil helmingi tilvika 3 

 Frekar oft 4 

  Alltaf eða næstum alltaf 5 

 

 (Á aldrei við heilsubrest að stríða) 6 

 (Veit ekki) 8 

 

D9 NOTA SPJALD 26 Vinsamlega rifjaðu upp síðasta skiptið þegar læknir skrifaði upp á lyf fyrir þig sem þú 
hafðir ekki notað áður. Hvaða fullyrðing á spjaldinu kemst næst því sem þú gerðir þá? 

  

 Ég sótti ekki lyfið í apótekið25 01 

 Ég sótti lyfið í apótekið en notaði það aldrei 02 

 Ég notaði svolítið eða allt en fylgdi ekki nákvæmlega  

 leiðbeiningunum  á lyfseðlinum 03 

 Ég notaði lyfið nákvæmlega eins og mælt var fyrir um 04 

  (Man ekki hvenær þetta gerðist síðast) 05 

 (Ég hef aldrei fengið ávísun á lyf frá lækni) 06  

 (Annað ) 07 

 (Veit ekki) 88 

 

D10 Tekur þú reglulega einhverjar töflur eða notar einhver lyf sem þér er ávísað? 
 
 Já 1 

 Nei 2 

 (Veit ekki) 8 

 
D11 NOTA SPJALD 27  Stundum notar fólk lyf sem skrifað var upp á fyrir einhvern annan. Hversu 
oft á síðustu 5 árum hefur þú tekið eða notað lyfseðilsskylt lyf sem skrifað var upp á fyrir einhvern 
annan? Vinsamlega notaðu þetta spjald. 

 
 Fjórum sinnum eða oftar 1 

 Tvisvar til þrisvar sinnum 2 

 Einu sinni 3 

 Aldrei á síðustu 5 árum 4 

 (Veit ekki) 8 

 
                                                      
25 „Apótek“ vísar til þess staðar þar sem lyfseðilsskyld lyf eru almennt keypt. 
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D12  NOTA SPJALD 28 Segjum að þú værir með mjög slæm26 eymsli í hálsi.  Hvert, ef eitthvert, myndir 

þú fyrst leita til að fá ráð eða meðhöndlun?  Vinsamlega veldu einn svarmöguleika af þessu spjaldi. 
  

 Myndi ekki leita til neins 01 

 Til vina eða ættingja 02 NÆST D 13 
 Til lyfsala, lyfjafræðings eða í apótek 03 

 Til læknis 04 

 Til hjúkrunarfræðings 05 

 Myndi leita mér upplýsinga á netinu  06 

 Myndi hringja í læknavakt 07 

 Til annarra meðferðaraðila sem starfa á þessu sviði 08 NÆST D12a 

 

 (Veit ekki) 88        NÆST D13  

  

 
 
D12a NOTA SPJALD 28a Hvert, ef eitthvert af eftirfarandi, myndir þú leita fyrst til að fá ráð eða 

meðhöndlun?  Vinsamlega veldu einn svarmöguleika af þessu spjaldi 
 
Í nálastungu- eða þrýstipunkta meðferð      01 

 Í kínverskar lækningar  02 

 Í hnykklækningar eða bein- og liðskekkjulækningar 03 

 Í grasalækningar eða smáskammtalækningar  04 

 Í dáleiðslumeðferð 05 

 Í nudd 06 

 Til sjúkraþjálfara 07 

 Í svæðanudd 08 

 Til annarra sem starfa á þessu sviði 09 

 (Veit ekki) 88 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
26 „Mjög slæmur“ í D13, D14 og D15 merkir óþægindi sem ekki eru lífshættuleg.  
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D13 NOTA SPJALD 28 Segjum að þú værir með slæman höfuðverk. Hvert, ef eitthvert, myndir þú fyrst 
leita til að fá ráð eða meðhöndlun?  Vinsamlega veldu einn svarmöguleika af þessu spjaldi. 

  

 Myndi ekki leita til neins 01 

 Til vina eða ættingja 02 NÆST D 14 
 Til lyfsala, lyfjafræðings eða í apótek 03 

 Til læknis 04 

 Til hjúkrunarfræðings 05 

 Myndi leita mér upplýsinga á netinu  06 

 Myndi hringja í læknavakt 07 

 Til annarra meðferðaraðila sem starfa á þessu sviði 08 NÆST D13a 

 

 (Veit ekki) 88        NÆST D14  

   

D13a NOTA SPJALD 28a Hvert, ef eitthvert af eftirfarandi, myndir þú leita fyrst til að fá ráð eða 
meðhöndlun?  Vinsamlega veldu einn svarmöguleika af þessu spjaldi. 

 
Í nálastungu- eða þrýstipunkta meðferð      01 

 Í kínverskar lækningar  02 

 Í hnykklækningar eða bein- og liðskekkjulækningar 03 

 Í grasalækningar eða smáskammtalækningar  04 

 Í dáleiðslumeðferð 05 

 Í nudd 06 

 Til sjúkraþjálfara 07 

 Í svæðanudd 08 

 Til annarra sem starfa á þessu sviði 09 

 (Veit ekki) 88 

  

D14  NOTA SPJALD 28 Segjum nú að þú ættir í vandræðum með svefn. Hvert, ef eitthvert, myndir þú 
fyrst leita til að fá ráð eða meðhöndlun?  Vinsamlega veldu einn svarmöguleika af þessu spjaldi. 

  

 Myndi ekki leita til neins 01 

 Til vina eða ættingja 02 NÆST D 15 
 Til lyfsala, lyfjafræðings eða í apótek 03 

 Til læknis 04 

 Til hjúkrunarfræðings 05 

 Myndi leita mér upplýsinga á netinu  06 

 Myndi hringja í læknavakt 07 

 Til annarra meðferðaraðila sem starfa á þessu sviði 08 NÆST D14a 

 

 (Veit ekki) 88        NÆST D15 
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D14a NOTA SPJALD 28a Hvert, ef eitthvert af eftirfarandi, myndir þú leita fyrst til að fá ráð eða 

meðhöndlun?  Vinsamlega veldu einn svarmöguleika af þessu spjaldi 
 

Í nálastungu- eða þrýstipunkta meðferð      01 
 Í kínverskar lækningar  02 

 Í hnykklækningar eða bein- og liðskekkjulækningar 03 

 Í grasalækningar eða smáskammtalækningar  04 

 Í dáleiðslumeðferð 05 

 Í nudd 06 

 Til sjúkraþjálfara 07 

 Í svæðanudd 08 

 Til annarra sem starfa á þessu sviði 09 

 (Veit ekki) 88 

 

 
 
D15  NOTA SPJALD 28 Segjum að þú værir með slæman verk í baki. Hvert, ef eitthvert, myndir þú 
fyrst leita til að fá ráð eða meðhöndlun?  Vinsamlega veldu einn svarmöguleika af þessu spjaldi. 
  

 Myndi ekki leita til neins 01 

 Til vina eða ættingja 02 NÆST D 16 
 Til lyfsala, lyfjafræðings eða í apótek 03 

 Til læknis 04 

 Til hjúkrunarfræðings 05 

 Myndi leita mér upplýsinga á netinu  06 

 Myndi hringja í læknavakt 07 

 Til annarra meðferðaraðila sem starfa á þessu sviði 08 NÆST D15a 

 

 (Veit ekki) 88        NÆST D16 
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D15a NOTA SPJALD 28a Hvert, ef eitthvert af eftirfarandi, myndir þú leita fyrst til að fá ráð eða 
meðhöndlun?  Vinsamlega veldu einn svarmöguleika af þessu spjaldi. 

 
Í nálastungu- eða þrýstipunkta meðferð      01 

 Í kínverskar lækningar  02 

 Í hnykklækningar eða bein- og liðskekkjulækningar 03 

 Í grasalækningar eða smáskammtalækningar  04 

 Í dáleiðslumeðferð 05 

 Í nudd 06 

 Til sjúkraþjálfara 07 

 Í svæðanudd 08 

 Til annarra sem starfa á þessu sviði 09 

 (Veit ekki) 88 

 
D16    Þegar þú valdir þér heimilislækni27, hafðir þú......LESA UPP… 

  
 ... úr nógu mörgum læknum að velja, 1 

 eða, ekki úr nógu mörgum læknum að velja? 2 

 (Hef ekki valið mér heimilislækni) 3 

 (Veit ekki) 8 
 
 
D17 Sumir vilja helst leita til sama læknis28 vegna allra almennra29 kvilla.  Aðrir vilja helst leita til ólíkra 

lækna vegna mismunandi kvilla.  Hvað með þig, vilt þú helst leita til... LESA UPP... 
 
 ... sama læknis vegna allra almennra kvilla, 1 

 eða ólíkra lækna vegna mismunandi kvilla? 2 

 (Alveg sama) 3 

 (Veit ekki) 8 

 
D18 NOTA SPJALD 29 Hversu oft á síðustu 12 mánuðum hefur þú leitað læknis vegna sjálfrar/sjálfs 

þín?  Notaðu þetta spjald til að svara og teldu með alla lækna, bæði sérfræðinga og heimilislækna. 
  

 Aldrei 1 

 Einu sinni eða tvisvar 2 

 3-5 sinnum 3 

 6-10 sinnum 4 

 Oftar en 10 sinnum 5 

 (Veit ekki) 8 

                                                      
27 Með „heimilislækni“ er átt við þann lækni sem almennt er sá fyrsti sem viðmælandi leitar til vegna almennra 
heilsufarsvandamála. 
28 Með „sama lækni“ er átt við sömu manneskju. 
29 Með „almennra“ er átt við algengir og ekki alvarlegir. 
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NOTA SPJALD 30 Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum? Vinsamlega notaðu 
þetta spjald til að svara. 
 

 
Mjög 

sammála Sammála 

Hvorki 
sammála né 
ósammála Ósammála 

Mjög 
ósammála 

(Veit 
ekki) 

D19 Flestir sjúkdómar 
læknast af sjálfu sér án þess 
að leita þurfi læknis. 

1 2 3 4 5 8 

      
D20 Fólk getur sjálft læknað 
sig af algengum kvillum eins 
og kvefi. 

1 2 3 4 5 8 

      
D21 Fólk reiðir sig of mikið á 
lækna, fremur en sig sjálft, til 
að halda heilsu. 

1 2 3 4 5 8 

      
D22 Þegar fólk telur sig vita 
hvaða lyf það þarf á að 
halda, ætti læknir þeirra að 
skrifa upp á það lyf fyrir 
viðkomandi. 

1 2 3 4 5 8 

      
D23 Best er að fara að 
læknisráði. 1 2 3 4 5 8 

      
D24 Ég verð yfirleitt fyrir 
dálitlum vonbrigðum ef ég 
kem frá lækni30 án þess að 
hafa fengið lyfseðil hjá 
honum. 

1 2 3 4 5 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
30 „Læknir“ í merkingunni læknastofa eða skrifstofa læknis. 



 29

 
NOTA SPJALD 31 Notaðu þetta spjald til að svara og segðu mér hversu oft þér finnst eftirfarandi eiga 
almennt við um lækna: 
 

 

Aldrei eða 
næstum 

aldrei 
Stöku 

sinnum 

 Í um það bil 
helmingi 

tilvika 
Frekar 

oft 

Alltaf eða 
næstum 

alltaf 
(Veit 
ekki)

D25 Læknar segja sjúklingum 
sínum ekki allan 
sannleikann31 

1 2 3 4 5 8 

      
D26 Heimilislæknar32 koma 
yfirleitt fram við sjúklinga sína 
sem jafningja. 

1 2 3 4 5 8 

      
D27 Áður en læknar ákveða 
meðhöndlun, ræða þeir hana 
við sjúklinginn. 

1 2 3 4 5 8 

      
D28 Sjúklingar hika við að 
spyrja lækninn sinn allra 
þeirra spurninga sem þá 
langar til að spyrja. 

1 2 3 4 5 8 

      
D29 Læknar viðurkenna 
mistök sín fúslega fyrir 
sjúklingum sínum. 

1 2 3 4 5 8 

       
D30 Læknar nota orð og 
orðasambönd sem sjúklingar 
þeirra eiga erfitt með að 
skilja. 

1 2 3 4 5 8 

 
   
 

                                                      
31 „Allan sannleikann“ í merkingunni að halda eftir ákveðnum staðreyndum. 
32 „Heimilislæknar“ sama skilgreining og í D16 
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Nú koma nokkrar spurningar um samskipti fólks. 
 
 
NOTA SPJALD 32  Notaðu þetta spjald til þess að gefa til kynna hversu sammála eða ósammála þú ert 
hverri af eftirfarandi fullyrðingum? 
 

 

 
Mjög 

sammála Sammála 

Hvorki 
sammála 

né 
ósammála Ósammála 

Mjög 
ósammála 

(Veit 
ekki)

E1 Allir ættu að nota hluta 
af frítíma sínum til að 
hjálpa öðrum. 

1 2 3 4 5 8 

E2  Þjóðfélagið yrði betra ef 
allir gættu aðeins að 
eigin hag33. 

1 2 3 4 5 8 

E3 Fólk ætti ekki að svíkja 
undan skatti. 1 2 3 4 5 8 

 
 
 

NOTA SPJALD 33 Hversu vel eða illa myndir þú treysta eftirtöldum aðilum til að koma heiðarlega fram 
við fólk eins og þig?  Notaðu þetta spjald til að svara. 
TIL SPYRLA: Skráið „hef enga reynslu af þessum aðilum“ sem „veit ekki“ 
 

 

 
Treysti 

mjög illa 
Treysti 

illa 

Treysti 
hvorki vel 

né illa 
Treysti 

vel 

Treysti 
mjög 
vel 

(Veit 
ekki) 

E4  
 

Pípulagningamönnum, 
byggingarmönnum34, 
bifvélavirkjum og öðrum 
viðgerðarmönnum. 

1 2 3 4 5 8 

       
E5  
 

Fjármálastofnunum eins 
og bönkum og 
tryggingafélögum. 

1 2 3 4 5 8 

       
E6  
 

Embættismönnum ríkis 
og sveitarfélaga35. 1 2 3 4 5 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
33 „Eigin hag“ í merkingunni að fólk gæti aðeins eigin hagsmuna. 
34 „Byggingarmenn“ á við alla þá sem vinna í við húsbyggingar. 
35 „Embættismenn“ á bæði við opinbera starfsmenn, s.s. tollverði og starfsmenn sveitarfélaga, s.s. byggingafulltrúa. 
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NOTA SPJALD 34 Hversu oft, ef einhvern tíma á síðustu fimm árum, hefur þú lent í eftirfarandi? Notaðu 
þetta spjald til að svara. 
 
TIL SPYRLA: Skráið “hef enga reynslu af þessum aðilum” sem “veit ekki” 
 

 
 

Aldrei 
Einu 
sinni Tvisvar 

3 eða 4 
sinnum 

5 sinnum 
eða oftar 

(Veit 
ekki) 

E7  Pípulagningamaður, 
byggingarmaður36, bifvélavirki eða 
annar viðgerðarmaður rukkaði þig 
um meira en það sem gert var eða 
gerði meira en nauðsynlegt var. 

1 2 3 4 5 8 

        
E8  Þú keyptir matvöru sem var 

pakkað þannig að ekki sást í 
verstu bitana. 

1 2 3 4 5 8 

       
E9  Banki eða tryggingafélag bauð þér 

ekki hagstæðustu kjörin sem þú 
áttir rétt á. 

1 2 3 4 5 8 

       
E10  Þú keyptir notaða vöru sem brátt 

kom í ljós að var gölluð. 1 2 3 4 5 8 

       
E11  Embættismaður37 ríkis eða 

sveitarfélags bað þig um greiða 
eða mútur í skiptum fyrir þjónustu. 

1 2 3 4 5 8 

 

                                                      
36 Sjá neðanmálsgrein við E4 
37 Sjá neðanmálsgrein við E6 
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E12  NOTA SPJALD 35 Nú hef ég spurt þig spurninga um reynslu þína af óheiðarlegri framkomu 
annarra síðustu 5 árin.  Hversu miklar áhyggjur hefur þú af því að slíkt muni henda þig?  Notaðu þetta 
spjald til að svara. 

 Hef alls engar áhyggjur 1 
 Hef svolitlar áhyggjur  2 

 Hef þónokkrar áhyggjur 3 

 Hef miklar áhyggjur  4 

 (Veit ekki) 8 

 
NOTA SPJALD 36 Hafðu nú þetta spjald til hliðsjónar og segðu mér hversu rangt er að... LESA UPP... 
 

 
 

Alls ekki 
rangt 

Svolítið 
rangt Rangt 

Mjög 
rangt 

(Veit 
ekki) 

       
E13 ...að eiga nótulaus viðskipti til að 

komast hjá því að borga 
virðisaukaskatt eða aðra skatta? 

1 2 3 4 8 

       
E14 ...að selja notaða vöru og leyna 

sumum eða öllum göllum hennar? 1 2 3 4 8 

       
E15 ...að gera kröfu um tryggingabætur 

og ýkja eða falsa það tjón sem 
orðið hefur? 

1 2 3 4 8 

       
E16 ...að embættismaður38 biðji um 

greiða eða mútur í skiptum fyrir þá 
þjónustu sem hann veitir? 

1 2 3 4 8 

 
 

NOTA SPJALD 37 Hversu sammála eða ósammála ert þú þessum fullyrðingum um hvernig fólk lítur á lög 
og reglur? Notaðu þetta spjald til að svara 
 

 

 

Mjög 
sammála Sammála 

Hvorki 
sammála 

né 
ósammála Ósammála 

Mjög 
ósammála 

(Veit 
ekki) 

E17  Ef fólk vill græða peninga 
getur það ekki alltaf 
komið heiðarlega fram 

1 2 3 4 5 8 

        
E18  Alltaf á að fara 

nákvæmlega að lögum þó 
að það verði til þess að 
góð tækifæri glatist. 

1 2 3 4 5 8 

        
E19  Það er í lagi39 að fara á 

svig við lögin stöku 
sinnum og gera það sem 
mann langar til. 

1 2 3 4 5 8 

 

                                                      
38 Sjá neðanmálsgrein í E6 
39 „Í lagi“ í merkingunni að það sé almennt viðurkennt. 
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NOTA ENN SPJALD 37 Notaðu sama spjaldið og segðu mér hversu sammála eða ósammála ert þú 
eftirfarandi fullyrðingum um efnahagslífið um þessar mundir? 
 
 

 

 

Mjög 
sammála Sammála 

Hvorki 
sammála 

né 
ósammála Ósammála 

Mjög 
ósammála 

(Veit 
ekki) 

E20 Fyrirtæki nú til dags 
eru bara áhugasöm 
um að auka hagnað 
sinn en ekki að bæta 
þjónustu við sína 
viðskiptavini. 

1 2 3 4 5 8 

       
E21 Stórfyrirtæki hafa 

samráð sín á milli til að 
halda vöruverði 
óþarflega háu. 

1 2 3 4 5 8 

       
E22 Neytendur eru í betri 

stöðu en áður til að 
vernda hagsmuni sína. 

1 2 3 4 5 8 

 
 
 
E23 NOTA SPJALD 38 Segjum að þú ætlaðir að fá hlunnindi eða þjónustu sem þú ættir ekki rétt á.  

Hversu marga vini þína eða ættingja gætir þú beðið um að aðstoða þig eða styðja málstað þinn? 
   
  Enga  1 

 Fáa 2 

 Marga  3 

 Flesta eða alla 4 

 (Ég myndi aldrei gera slíkt) 5 

 (Neitar að svara) 7 

 (Veit ekki hversu marga) 8 
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NOTA SPJALD 39 Hversu oft, ef einhvern tíma, hefur þú gert eitthvað af eftirfarandi á síðustu fimm 
árum? Notaðu þetta spjald til að svara.  Hversu oft, ef einhvern tíma, hefur þú... LESA UPP... 
 
 

 Aldrei  
Einu 
sinni Tvisvar 

3 eða 4 
sinnum 

5 sinnum 
eða oftar 

(hef enga 
reynslu af 

þessu) 

(neitar 
að 

svara) 
(Veit 
ekki)

E24 ...haldið eftir afgangi frá 
verslunarmanni eða 
þjóni, vitandi að 
viðkomandi gaf þér of 
mikið til baka? 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
E25 ...átt í nótulausum 

viðskiptum til að 
komast hjá því að 
borga virðisaukaskatt 
eða aðra skatta? 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
E26 ...selt notaða vöru og 

leynt sumum eða öllum 
göllum hennar? 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
E27 ...falsað eða breytt korti 

eða skjali til að fá 
eitthvað sem þú áttir 
ekki rétt á? 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
E28 ...gert kröfu um 

tryggingabætur og ýkt 
eða falsað tjónið sem 
þú hafðir orðið fyrir? 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
E29 ...boðið 

embættismanni40 greiða 
eða mútur í skiptum 
fyrir þjónustu hans? 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
E30  ...fengið of háar 

greiðslur eða sótt um 
greiðslur sem þú áttir 
ekki rétt á frá hinu 
opinbera, s.s. úr 
almannatrygginga-
kerfinu? 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 
 

                                                      
40 Sjá neðanmálsgrein E6 
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Nú langar mig að fá upplýsingar um þig og aðra á heimilinu.  
 
 
 
F1 Að þér meðtöldum/meðtalinni, hversu margir, þar með talin börn, búa venjulega hér á heimilinu? 
                           
        SKRÁ FJÖLDA: 
 
            
    (Veit ekki) 88 
 
 
SKRÁIÐ UPPLÝSINGAR UM SVARANDA Í REIT (AÐEINS Í F2/F3), SVO AÐRA 
HEIMILISMENN (F2 TIL F4) Í ALDURSRÖÐ (SÁ ELSTI FYRST)  
 
TIL HÆGÐARAUKA ER GOTT AÐ SKRÁ NAFN EÐA UPPHAFSSTAFI HVERS 
HEIMILISMANNS ÞAR SEM VIÐ Á 

F2 SKRÁ KYN    
 
 
F3  Og hvaða ár fæddist þú/ hann/hún? (Veit ekki = 8888) 
 
 
F4 SPJALD 40 Hvernig tengist þú honum/henni? 
 
 
[Þessi síða (spurningar F1-F4) skal snúa á móti næstu (töflu um heimilismenn)]

 



 36

  
 

Raða eftir lækkandi aldri (sá elsti fyrst) ------------------------------  
Einstaklingur 01 

(viðmælandi) 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
 

Valfrjálst:  
Nafn eða upphafssstafir  

       

        

F2 Kyn         

Karl 1 1 1 1 1 1  

Kona 2 2 2 2 2 2  

        

F3 Fæðingarár                       
        

F4 Tengsl        

Maki41  01 01 01 01 01  

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

 02 02 02 02 02  

Foreldri/tengdaforeldri, 
foreldri maka, stjúpforeldri 

 03 03 03 03 03  

Systkini (þ.m.t. stjúp-, og 
fóstursystkyni, ættleidd 
systkini ) 

 04 04 04 04 04  

Annar ættingi  05 05 05 05 05  

Önnur óskyld manneskja  06 06 06 06 06  

(Veit ekki)  88 88 88 88 88  

 
 

Raða eftir lækkandi aldri (sá elsti fyrst) ------------------------------  
Einstaklingur 07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
11 

 
12 

 
 

Valfrjálst:  
Nafn eða 
upphafssstafir  

       

        

F2 Kyn         
 

Karl 1 1 1 1 1 1  

Kona 2 2 2 2 2 2  

        

F3 Fæðingarár                         
 
 

        

F4 Tengsl        

Maki42 01 01 01 01 01 01  

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

02 02 02 02 02 02  

Foreldri/tengdaforeldri
, foreldri maka, 
stjúpforeldri 

03 03 03 03 03 03  

Systkyni (þ.m.t. stjúp-
, og fóstursystkini, 
ættleidd systkini ) 

04 04 04 04 04 04  

Annar ættingi 05 05 05 05 05 05  

Önnur óskyld 
manneskja 

06 06 06 06 06 06  

(Veit ekki) 88 88 88 88 88 88  

                                                      
41 „Maki“ á við eiginmann, eiginkonu, sambýlismann og sambýliskonu. 
42 Sjá neðanmálsgrein 41. 
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F5 NOTA SPJALD 41  Hvað á þessu spjaldi á best við um þann stað þar sem þú býrð?   
    

   Stór borg 1 

   Úthverfi stórrar borgar 2 

   Bær eða lítil borg 3 

   Þorp 4 

   Býli eða hús utan þéttbýlis 5 
 
   (Veit ekki) 8 
 
 
F5a*43 Er þetta húsnæði í eigu einhvers sem býr á heimilinu?  
 
 TIL SPYRILS: Viðkomandi telst eigandi þrátt fyrir að lán hvíli á húsnæðinu. 
 
 Já 1 

 Nei 2 

 (Veit ekki) 8 

 
 

F5b*44 Hvað er þetta margra herbergja hús/íbúð, að frátöldu eldhúsi, baðherbergjum og klósettum?   
 
TIL SPYRILS: Einnig skal undanskilja herbergi sem eingöngu eru notuð í atvinnuskyni, hol, stigapalla, 
fataherbergi og geymslur. 
   SKRÁ HÉR: 

   (Veit ekki) 88 
 
 
   
F6 NOTA SPJALD 42 Hvaða námi hefur þú lokið? Vinsamlega notaðu þetta spjald. 
 

Engu, barnaskólanám eða minna
Grunnskólapróf/gagnfræðapróf

01 
02 

NÆST F7 

Stutt starfsnám, ár eða minna
Lengra starfsnám, iðnnám

 
03 
04 

Stúdentspróf 05 
Háskólastig, fyrsta gráða, t.d. BA/BS/BEd 06 

Háskólastig, framhaldsnám 07 
Annað (SKRÁ HÉR)________________________ 08 

 
 
 
NÆST F6a 

(Veit ekki) 88 NÆST F7 
    
    
 

                                                      
43 [NEW QUESTION PART OF ROUND 2 ROTATING MODULE ON FAMILY WORK AND WELLBEING.] 
44 [NEW QUESTION PART OF ROUND 2 ROTATING MODULE ON FAMILY WORK AND WELLBEING.] 
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F6a45 NOTA SPJALD 42a  Á hverju þessara sviða er hæsta prófgráða þín? Veldu aðeins eitt svið. 

 
TIL SPYRILS: Ef hæsta prófgráða er á fleiri en einu sviði skal það skráð sem 01  

  
Almenns eðlis  01 

Í listum  02 

Í hugvísindum, svo sem tungumálum, bókmenntafræði, sagnfræði, 
guðfræði o.s.frv.

 03 

Í tækni- og verkfræði, arkítektúr, skipulagsfræði, iðnaði, handiðn o.s.frv.
  

04 

Í landbúnaði og skógrækt  05 

Í kennslu og menntamálum  06 

Í vísindum, stærðfræði, tölvunarfræði o.s.frv.  07 

Í læknavísindum, heilbrigðisþjónustu, hjúkrunarfræði, o.s.frv.  08 

Í hagfræði, viðskiptum, fyrirtækjastjórnun, bókhaldi o.s.frv.  09 

Í félags- og atferlisvísindum, opinberri stjórnsýslu, fjölmiðlun, 
menningarmálum, íþrótta- og tómstundafræðum o.s.frv.

  

10 

Í lögfræði og lögfræðiþjónustu  11 

Í persónulegri þjónustu – veitingarekstri, hússtjórn, hárgreiðslu, o.þh.  12 

Á sviði löggæslu og öryggismála, s.s. lögregla, herþjónusta, slökkvilið 
o.s.fr.

 13 

Í samgöngum og fjarskiptum  14 

(Veit ekki)  88 

 
 
 
 
SPYRJA ALLA 
F7 Í hversu mörg ár hefur þú stundað fullt nám?   
[Telja ber ígildi ára í fullu námi, þar með talið skyldunám] 
 
   SKRÁ HÉR: 

   (Veit ekki) 88 
 

                                                      
45 NEW QUESTION now part of core 
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F8a NOTA SPJALD 43 Hvað af því sem talið er upp á þessu spjaldi lýsir því sem þú hefur fengist við 
síðustu 7 daga?  Veldu allt sem á við. 
  ÝTA: Eitthvað annað?   
 
  SKRÁ ALLT SEM VIÐ Á 
 
   í launuðu starfi (eða í tímabundnu fríi), launþegi, sjálfstæður  
    atvinnurekandi eða einyrki, starfaði hjá fjölskyldufyrirtæki  01  
  

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

   er stundað í fríi frá vinnu  02   

   atvinnulaus og var að leita mér að vinnu  03    

   atvinnulaus en ekki í atvinnuleit  04   

   öryrki  05 

   á eftirlaunum  06 

   gegndi samfélags- eða herþjónustu46   07 

   sinnti heimilisstörfum, annaðist börn eða annað fólk  08 

   (annað)  09 
 
   (Veit ekki)  88 
 
 
 
 
F8b SPYRILL SKRÁIR:   
   
   MEIRA EN EITT ATRIÐI SKRÁÐ Í F8a 1 NÆST F8c 

   EINUNGIS EITT ATRIÐI SKRÁÐ Í F8a 2 NÆST F8d 
 

                                                      
46 Á ekki við um störf í tengslum við her heldur aðeins um herþjónustu.   
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F8c NOTA ENN SPJALD 43 Og hver þessara lýsinga á best við þig (miðað við síðustu 7 daga)?  
Vinsamlega veldu aðeins eina. 
 
 
   í launuðu starfi (eða í tímabundnu fríi), launþegi, sjálfstæður  
    atvinnurekandi eða einyrki, starfaði hjá fjölskyldufyrirtæki  01  
  

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

   er stundað í fríi frá vinnu  02   

   atvinnulaus og var að leita mér að vinnu  03    

   atvinnulaus en ekki í atvinnuleit  04   

   öryrki  05 

   á eftirlaunum  06 

   gegndi samfélags- eða herþjónustu47   07 

   sinnti heimilisstörfum, annaðist börn eða annað fólk  08 

   (annað)  09 
 
   (Veit ekki)  88 
 
 
 
 
 
TIL SPYRILS:  

Ef merkt er við eitthvað í F8c, merktu þá eins í F8d (AÐAL VIÐFANGSEFNI)  
Ef ekkert er merkt í F8c, merktu þá í F8d eins og merkt var í F8a. 
 
F8d   SPYRILL SKRÁIR: AÐAL VIÐFANGSEFNI 
    AÐAL VIÐFANGSEFNI 
     
   í launuðu starfi (eða í tímabundnu fríi), launþegi, sjálfstæður  
    atvinnurekandi eða einyrki, starfaði hjá fjölskyldufyrirtæki  01  
  

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

   er stundað í fríi frá vinnu  02   

   atvinnulaus og var að leita mér að vinnu  03    

   atvinnulaus en ekki í atvinnuleit  04   

   öryrki  05 

   á eftirlaunum  06 

   gegndi samfélags- eða herþjónustu48   07 

   sinnti heimilisstörfum, annaðist börn eða annað fólk  08 

   (annað)  09 
 
   (Veit ekki)  88 
 
 

                                                      
47 Á ekki við um störf í tengslum við her heldur aðeins um herþjónustu.   
48 Á ekki við um störf í tengslum við her heldur aðeins um herþjónustu.   
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SPYRJA EF EKKI Í LAUNUÐU STARFI Í F8a (skráð sem 02-09, 88).   
FARA Í F12 EF VIÐMÆLANDI ER Í LAUNUÐU STARFI (skráð sem 01 í F8a) 
 
F9 Svo ég hafi það á hreinu, stundaðir þú einhverja launaða vinnu  
(klukkustund eða meira) síðustu sjö dagana? 
   Já 1 NÆST F12 

   Nei 2 
     NÆST F10 
   (Veit ekki) 8 
 
 
F10 Hefur þú einhvern tíma verið í launuðu starfi? 
   Já 1 NÆST F11 

   Nei 2 
     NÆST F27 
   (Veit ekki) 8 
 
 
 
F11 Hvaða ár varst þú síðast í launuðu starfi?       
 
   SKRIFA ÁRTAL: 
 
   (Veit ekki) 8888 
 
 
TIL SPYRILS: Ef svarandi er þessa stundina í launuðu starfi (skráð sem 01 í F8a eða sem 1 í F9), 
spyrja F12 til F25 um núverandi starf; Ef ekki í launuðu starfi en var það áður (skráð sem 1 í F10), 
spyrja F12 til F25 um síðasta starf 
 
 
 F12 Í aðalstarfi þínu ert þú/ varst þú... LESA UPP...   
 
   …launþegi, 1 NÆST F14 

   með eigin rekstur,  2 NÆST F13 
   eða að vinna við fjölskyldufyrirtæki þitt? 3  
     NÆST F14 
   (Veit ekki) 8 
 
 
 F13  Hversu margir starfsmenn vinna/unnu hjá þér ?    
    
   SKRÁ fjölda starfsmanna:  NÆST F15 
 
   (Veit ekki) 88888  
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SPYRJA EF LAUNÞEGI, HJÁ FYRIRTÆKI FJÖLSKYLDUNNAR EÐA VEIT EKKI (skráð sem 1, 3 eða 8 
í F12) 
  
F14 Er/var ráðningarsamningur þinn... LESA UPP... 
 
    …ótímabundinn 1 
    
    eða, tímabundinn  2 
    
    eða, hefur/hafðir þú engan ráðningarsamning? 3 
 
   (Veit ekki) 8 
  
SPYRJA ALLA SEM ERU/VORU Í STARFI  
 
F15 Ef þú telur sjálfa(n) þig með, hversu margir vinna/unnu á þínum vinnustað? Voru það LESA UPP...  
 
   …færri en 10, 1 

   10 til 24, 2 

   25 til 99, 3 

   100 til 499, 4 

   eða, 500 eða fleiri? 5 
 
   (Veit ekki) 8 
 
 
F16  Þarft/þurftir þú, í aðalstarfi þínu, að hafa umsjón49 með vinnu annars starfsfólks? 
    
   Já 1 NÆST F17 

   Nei 2 
     NÆST F18 
   (Veit ekki) 8 
 
  
F17 Hvað eru/voru margir undir þinni stjórn?  
 

 SKRÁ HÉR: 
 
 (Veit ekki) 88888 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
49 „Umsjón“ í merkingunni að hafa eftirlit og bera ábyrgð á vinnu annarra 
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SPYRJA ALLA SEM ERU/VORU Í STARFI 
 
  NOTA SPJALD 44 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 

         Ég ræð/réð 
því 

algjörlega

 
(Veit 
ekki) 

F18~50 að skipuleggja dagleg 
störf þín? 

 
00 

 
01

 
02

 
03

 
04

 
05

 
06

 
07

 
08

 
09 

 
10 

 
88 

F19~51 ...hafa áhrif á 
stefnumótun um starfsemi 
fyrirtækisins/stofnunarinnar  

 
00 

 
01

 
02

 
03

 
04

 
05

 
06

 
07

 
08

 
09 

 
10 

 
88 

F19a*52… að ráða vinnuhraða 
þínum? 

 
00 

 
01

 
02

 
03

 
04

 
05

 
06

 
07

 
08

 
09 

 
10 

 
88 

 
 
F20 Hver er/var vikulegur vinnutími þinn (í aðalstarfi) samkvæmt samningi, ef frá er talin launuð eða 
ólaunuð yfirvinna?  
   SKRÁ KLUKKUSTUNDIR: 
 
   (Veit ekki) 888 
 
F21 En burtséð frá tímafjölda í ráðningarsamningi, hver er/var vikulegur vinnutími þinn venjulega (í 
aðalstarfi) að meðtaldri launaðri og ólaunaðri yfirvinnu? 
    
   SKRÁ KLUKKUSTUNDIR:    
 
   (Veit ekki) 888 
 
F22 Hvaða starfsheiti hefur/hafðir þú í þínu aðalstarfi? 
  SKRÁ HÉR 
     
  _____________________________________________________ 
 
 
F23 Hvert er/var meginverkefni þitt í aðalstarfi þínu? 
  SKRÁ HÉR 
  _____________________________________________________ 
  _________________________________________________ 
 
F24 Hvaða þjálfun eða menntun þarf til að vinna þetta starf? 
  SKRÁ HÉR 
  _____________________________________________________ 
  _____________________________________________________ 
  _____________________________________________________ 
 
 
F25Hvað gerir/gerði fyrirtækið/stofnunin, sem þú vinnur/vannst hjá, aðallega? 
SKRÁ HÉR 
  _____________________________________________________ 
  _____________________________________________________ 
  _____________________________________________________ 
 
                                                      
50 [EXISTING QUESTION NOW PART OF CORE. QUESTION FROM ROUND 1 CITIZENSHIP MODULE.] 
51 [NEW QUESTION NOW PART OF CORE. QUESTION ADAPTED FROM ROUND 1 CITIZENSHIP MODULE.] 
52 [NEW QUESTION PART OF ROUND 2 ROTATING MODULE ON FAMILY WORK AND WELLBEING.] 
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[Ef aðrar spurningar eru nauðsynlegar vegna starfa- og starfsgreinaflokkunar á Íslandi koma þær 
hér] – S.Ó:ath vinnumarkaðskönnun 
 
 
F26~53 Á síðustu 10 árum, hefur þú verið 6 mánuði eða lengur í launuðu starfi erlendis? 
 
   Já 1 

   Nei 2 
 
    (Veit ekki) 8 
 
SPYRJA ALLA 
F27 Hefur þú einhverntímann verið atvinnulaus og að leita að vinnu í meira en þrjá mánuði? 
    
   Já 1 NÆST F28 

   Nei 2 
     NÆST F30 
   (Veit ekki) 8 
 
 
F28 Hefur eitthvert þessara atvinnuleysistímabila varað í 12 mánuði eða lengur? 
  
   Já 1 

   Nei 2 
 
   (Veit ekki) 8 
 
 
F29  Var eitthvert þessara þriggja mánaða atvinnuleysistímabila á síðustu 5 árum? 
    

   Já 1 

   Nei 2 
 
   (Veit ekki) 8 
 
 
SPYRJA ALLA 
F30  Ert þú eða hefur þú einhvern tíma verið í stéttarfélagi eða sambærilegu félagi?  

EF JÁ, ertu það núna? 
  
   Já, ég er núna í stéttarfélagi 1 

   Já, ég var áður í stéttarfélagi 2 

   Nei 3 

   (Veit ekki) 8 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                      
53 [NEW QUESTION NOW PART OF CORE] 
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F31 NOTA SPJALD 45     Ef tekið er tillit til tekna allra heimilismanna sem og allra þeirra tekna sem renna 
til heimilisins í heild sinni, hver er aðaltekjulind heimilisins? Vinsamlega notaðu þetta spjald. 
 
   Launagreiðslur 01 

   Tekjur af eigin atvinnurekstri (nema búskap) 02 

   Af búskap 03 

   Lífeyrir 04 

   Atvinnuleysisbætur eða starfslokagreiðslur 05 

   Aðrar félagslegar bætur eða styrkir 06 

   Fjármagnstekur, sparifé, líftryggingafé eða tekjur vegna fasteigna 07 

   Aðrar tekjur 08 

   (Neitar að svara) 77 

   (Veit ekki) 88 
 
 
F32 NOTA SPJALD 46 Þegar lagðar eru saman allar tekjur heimilisins, getur þú sagt mér hvaða bókstafur 
á þessu spjaldi lýsir best ráðstöfunartekjum54 heimilisins?  Vinsamlega áætlaðu upphæðina ef þú veist 
hana ekki nákvæmlega og miðaðu við þann hluta spjaldsins sem hentar þér best, þ.e. vikulegar, 
mánaðarlegar eða árlegar tekjur. 

   J 01 

   R 02 

   C 03 

   M 04 

   F 05 

   S 06 

   K 07 

   P 08 

   D 09 

   H  10 

   U 11 

   N 12 

   (Neitar að svara) 77 

   (Veit ekki) 88 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
54 „Ráðstöfunartekjur“ =heildartekjur að frádregnum sköttum, lífeyrissjóðsgreiðslum og stéttarfélagsgreiðslum. 



 46

F32a*55 NOTA SPJALD 47 Hversu mikið af tekjum heimilisins kemur frá þér? 
 
  Ekkert 01 

 Mjög lítið 02 

 Minna en helmingur 03 

 Um það bil helmingur 04 

 Meira en helmingur 05 

 Stærstur hluti 06 

 Allt 07 

 (Neitar að svara) 77 

 (Veit ekki) 88 

 
 
F33 NOTA SPJALD 48 Hvað á þessu spjaldi lýsir best fjárhagslegri afkomu heimilisins þessa dagana? 
    

   Heimilið kemst vel af 1 

   Það tekst að ná endum saman 2 

   Það er frekar erfitt að láta enda ná saman 3 

   Það er mjög erfitt að láta enda ná saman 4 
 
   (Veit ekki) 8 
 
 
 
 
F34 NOTA SPJALD 49  Ef þú værir í verulegum fjárhagsvandræðum af einhverjum ástæðum og þyrftir að 
fá peninga að láni til að ná endum saman56, hversu erfitt eða auðvelt57 yrði það? 
 
 
   Mjög erfitt 1 

   Frekar erfitt 2 

   Hvorki erfitt né auðvelt 3 

   Frekar auðvelt 4 

   Mjög auðvelt 5 
 
   (Veit ekki) 8 
 

                                                      
55 [NEW QUESTION PART OF ROUND 2 ROTATING MODULE ON FAMILY WORK AND WELLBEING.] 
56 „Ná endum saman“ merkir að geta greitt nauðsynlega reikninga. 
57 Erfitt eða auðvelt í öllum skilningi. 
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F35 SPYRILL SKRÁIR:   
   
   VIÐMÆLANDI BÝR MEÐ MAKA SÍNUM  1 NÆST F36 
   (skráð sem 01 í F4)  

   BÝR EKKI MEÐ MAKA 2 NÆST F49 

 
 
   
        
F36 NOTA SPJALD 50 Hvaða námi hefur maki þinn lokið? 
 
   Engu 00 

   Barnaskólanámi 01 

   Grunnskólaprófi/gagnfræðaprófi 02 

   Námi á framhaldsskólastigi 03 

   Nám eftir framhaldsskólastig, ekki á háskólastigi 04 

   Grunnnám á háskólastigi 05 

   Framhaldsnám á háskólastigi 06 

   (Veit ekki) 88 
 
 
 
F37a NOTA SPJALD 51: Hvað af því sem talið er upp á þessu spjaldi lýsir því sem hann/hún hefur fengist 
við síðustu 7 daga?  Veldu allt sem á við.               ÝTA: Hvað annað?  
   
SKRÁ ALLT SEM VIÐ Á 
 
   í launuðu starfi (eða í tímabundnu fríi), launþegi, sjálfstæður  
    atvinnurekandi eða einyrki, starfaði hjá fjölskyldufyrirtæki  01  
  

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

   er stundað í fríi frá vinnu  02   

   atvinnulaus og var að leita sér að vinnu  03    

   atvinnulaus en ekki í atvinnuleit  04   

   öryrki  05 

   á eftirlaunum  06 

   gegndi samfélags- eða herþjónustu58   07 

   sinnti heimilisstörfum, annaðist börn eða annað fólk  08 

   (annað)  09 
 
   (Veit ekki)  88 
 

                                                      
58 Á ekki við um störf í tengslum við her heldur aðeins um herþjónustu.   
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F37b  SPYRILL SKRÁIR:   
   
   MEIRA EN EITT ATRIÐI SKRÁð Í F37a 1 NÆST F37c 

   AÐEINS EITT ATRIÐI SKRÁÐ Í F37a 2 NÆST F38 
 
   
F37c NOTA ÁFRAM SPJALD 51 Og hver þessara lýsinga á best við hann/hana (miðað við síðustu 7 
daga)?  Vinsamlega veldu aðeins eina. 
 
   í launuðu starfi (eða í tímabundnu fríi), launþegi, sjálfstæður  
    atvinnurekandi eða einyrki, starfaði hjá fjölskyldufyrirtæki  01  
  

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

   er stundað í fríi frá vinnu  02   

   atvinnulaus og var að leita mér að vinnu  03    

   atvinnulaus en ekki í atvinnuleit  04   

   öryrki  05 

   á eftirlaunum  06 

   gegndi samfélags- eða herþjónustu59   07 

   sinnti heimilisstörfum, annaðist börn eða annað fólk  08 

   (annað)  09 
 
   (Veit ekki)  88 
 
 
 
 
SPYRJA EF EKKI Í LAUNUÐU STARFI Í F37a (skráð sem 02-09, 88).   
FARA Í F39 EF VIÐMÆLANDI ER Í LAUNUÐU STARFI (skráð sem 01 í F37a) 
 
F38 Svo ég hafi það á hreinu, stundaði hann/hún einhverja launaða vinnu  
(klukkustund eða meira) síðustu sjö dagana?    
   Já 1 NÆST F39 

   Nei 2 
     NÆST F49 
   (Veit ekki) 8 
 
  
  
SPYRJA EF MAKI ER Í LAUNUÐU STARFI (skráð sem 01 í F37a eða sem 1 í F38) 
 
F39 Hvaða starfsheiti hefur hann/hún í sínu aðalstarfi? 
  SKRÁ HÉR     
  __________________________________________________ 
 
 
F40 Hvert er meginverkefni hans/hennar í aðalstarfi sínu? 
  SKRÁ HÉR 
  __________________________________________________ 
  __________________________________________________ 
  _______________________________________________________ 

                                                      
59 Á ekki við um störf í tengslum við her heldur aðeins um herþjónustu.   
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F41 Hvaða þjálfun eða menntun þarf til að vinna þetta starf? 
  SKRÁ HÉR 
  __________________________________________________ 
  __________________________________________________ 
  __________________________________________________ 
 
 
[Ef aðrar spurningar eru nauðsynlegar vegna starfa- og starfsgreinaflokkunar á Íslandi koma þær 
hér] S.Ó: Vinnumarkaðskönnun 
 
 
 
F42  Í aðalstarfi sínu er hann/hún... LESA UPP...   
 
   ...launþegi, 1 NÆST F44 

   með eigin rekstur,  2 NÆST F43 
   eða að vinna við fjölskyldufyrirtæki þitt? 3 
     NÆST F44 
   (Veit ekki) 8 
 
 
 
 
F43 Hversu margir starfsmenn vinna hjá honum/henni?      
 
   SKRÁ FJÖLDA STARFSMANNA: 
 
   (Veit ekki) 88888 
 
 
 
  SPYRJA EF MAKI ER Í LAUNUÐU STARFI (skráð sem 01 í F37a eða sem 1 í F38) 
  
44 Þarf hann/hún, í aðalstarfi sínu, að hafa umsjón með vinnu annars starfsfólks?    
    

   Já 1 NÆST F45 

   Nei 2 

     NÆST F46 
   (Veit ekki) 8 
 
 
 
 
F45 Hvað eru margir undir hans/hennar stjórn?  
 
   SKRÁ FJÖLDA STARFSMANNA: 
 
   (Veit ekki) 88888 
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SPYRJA EF MAKI ER Í LAUNUÐU STARFI (skráð sem 01 í F37a eða sem 1 í F38) 
 
NOTA SPJALD 52 Nú les ég upp lista með atriðum sem varða vinnuumhverfi maka þíns.  Hversu mikið 
svigrúm veita stjórnendur honum/henni til þess að... LESA UPP... 
 

   
 

 
Hann/hún 

ræður 
engu um 

það 

         Hann/hún 
ræður því 
algjörlega 

 
(Veit 
ekki) 

 
 
 

 

F46~60 … að skipuleggja 
dagleg störf sín? 

 
00 

 
01

 
02

 
03

 
04

 
05

 
06

 
07

 
08

 
09 

 
10 

 
88 

 
 

 

F47~61 … Hafa áhrif á 
stefnumótun um starfsemi 
fyrirtækisins/stofnunarinnar  

 
00 

 
01

 
02

 
03

 
04

 
05

 
06

 
07

 
08

 
09 

 
10 

 
88  

 

 
 
 
F48 Hvað vinnur hann/hún venjulega marga tíma á viku (í aðalstarfi) meðtaldri launaðri og ólaunaðri 
yfirvinnu? 

 SKRÁ KLUKKUSTUNDIR: 
 
 (Veit ekki) 888 

 
 
SPYRJA ALLA 
F49 NOTA SPJALD 53 Hvaða námi lauk faðir þinn? Vinsamlega notaðu þetta spjald og segðu mér hvert 
hæsta stigið var. 
 
   Engu 00 

   Barnaskólanámi 01 

   Grunnskólaprófi/gagnfræðaprófi 02 

   Námi á framhaldsskólastigi 03 

   Námi eftir framhaldsskólastig, ekki á háskólastigi 04 

   Grunnnámi á háskólastigi 05 

   Framhaldsnámi á háskólastigi 06 

   (Veit ekki) 88 
 
 
 

                                                      
60 [NEW QUESTION NOW PART OF CORE.  QUESTION ADAPTED FROM ROUND 1 CITIZENSHIP MODULE.] 
61 [NEW QUESTION NOW PART OF CORE.  QUESTION ADAPTED FROM ROUND 1 CITIZENSHIP MODULE.] 
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F50 Þegar þú varst 14 ára, var faðir þinn launþegi, með eigin rekstur eða ekki í starfi? 
 
   Launþegi 1 NÆST F52 

   Með eigin rekstur 2 NÆST F51 

   Ekki í starfi 3 
     NÆST F55 
   (Faðir látinn eða fjarverandi62 þegar viðmælandi var 14) 4 

   (Veit ekki) 8 NÆST F53 
 
  
 
F51 Hvað störfuðu margir hjá honum? 
   Engir 1 

   1 til 24 2 NÆST F53 

   25 eða fleiri 3 

   (Veit ekki) 8    
  
 
 
 
SPYRJA EF FAÐIR VAR LAUNÞEGI (skráð sem 1 í F50) 
  
F52 Þurfti hann, í aðalstarfi sínu, að hafa umsjón með vinnu annars starfsfólks? 
    
   já 1  

   Nei 2 

   (Veit ekki) 8 
 
 
SPYRJA EF FAÐIR VAR LAUNÞEGI, MEÐ EIGIN REKSTUR, EÐA VEIT EKKI (skráð sem 1, 2 eða 8 í 
F50) 
 

 F53 Hvert var starfsheiti hans í aðalstarfi sínu? 
 SKRÁ HÉR 

 
_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
62 „Fjarverandi“  í þeim skilningi að hann bjó ekki á heimili viðmælanda. 
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  F54 NOTA SPJALD 54  Hvaða flokkur starfa sem sjá má á þessu spjaldi kemst næst þeirri vinnu sem 
hann stundaði þegar þú varst 14 ára? 

 
 

   Hefðbundin sérfræðistörf 
   s.s. endurskoðandi, lögfræðingur, læknir, vísindamaður,  
   bygginga- eða vélaverkfræðingur 01 
    
   Nýrri sérfræðistörf 
   svo sem: Kennari, hjúkrunarfræðingur, sjúkraþjálfari,  
   félagsráðgjafi, listamaður, tónlistarmaður lögreglumaður  
   (aðstoðarvarðstjóri eða hærra settur) eða sérfræðingur í  
   hugbúnaðarþróun  02 
 
Skrifstofustörf og störf sem krefjast náms af styttri námsbrautum 

svo sem: ritari, aðstoðarmaður stjórnanda, skrifstofumaður,  

starfsmaður í símaveri, sjúkraliði, leikskólastarfsmaður eða  

leiðbeinandi á leikskóla 03 

    
   Yfirstjórnendur 

(sem gera áætlanir, skipuleggja og samræma vinnuferli og bera  

ábyrgð á fjármálum)  

   svo sem: Fjármálastjóri, aðalframkvæmdastjóri  04 
    
   Tækni- og iðnaðarstörf 
   svo sem: Vélvirki, vélastillingamaður, eftirlitsmaður,  
  pípulagningamaður, prentiðnaðarmaður, verkfærasmiður, rafvirki,  
   bóndi, garðyrkumaður, lestarstjóri  05 
   

Frekar fastmótuð líkamleg vinna og þjónustustörf 
   svo sem: Póstburðarmaður, vélstjórnandi, öryggisvörður,  
   umsjónarmaður (svo sem húsvörður), vinnumaður í sveit,  
   aðstoðarmaður kokka eða annarra veitingamanna, starfsmaður í  
   móttöku, afgreiðslumaður  06 
    
   Fastmótuð líkamleg vinna og þjónustustörf 
   svo sem: Vöruflutningabílstjóri, sendibílstjóri, ræstitæknir,  
   dyravörður, pökkunarmaður, starfsmaður á saumastofu, sendill,  
   verkamaður, þjónn, barþjónn  07 
    
   Millistjórnendur 
   svo sem: skrifstofustjóri, verslunarstjóri, útibússtjóri,  
   framleiðslustjóri í landbúnaði, rekstrarstjóri veitingahúss,  
   lagerstjóri, kráareigandi  08 
 
   (Veit ekki)  88 
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SPYRJA ALLA  
  
F55 NOTA SPJALD 55 53 Hvaða námi lauk móðir þín? Vinsamlega notaðu þetta spjald og segðu mér 
hvert hæsta stigið var. 
 
   Engu 00 

   Barnaskólanámi 01 

   Grunnskólaprófi/gagnfræðaprófi 02 

   Námi á framhaldsskólastigi 03 

   Námi eftir framhaldsskólastig, ekki á háskólastigi 04 

   Grunnnámi á háskólastigi 05 

   Framhaldsnámi á háskólastigi 06 

   (Veit ekki) 88 
 
 
 
F56 Þegar þú varst 14 ára, var móðir þín launþegi, með eigin rekstur eða ekki í starfi? 
    

   Launþegi 1 NÆST F58 

   Með eigin rekstur 2 NÆST F57 

   Ekki í starfi 3 
     NÆST F61 
   (Móðir látin eða fjarverandi63 þegar viðmælandi var 14) 4 

   (Veit ekki) 8 NÆST F59 
 
 
F57 Hvað störfuðu margir hjá henni? 
 
   Engir 1 

   1 til 24 2 NÆST F59 

   25 eða fleiri 3 

   (Veit ekki) 8 
 
SPYRJA EF MÓÐIR VAR LAUNÞEGI (skráð sem 1 í F56) 
  
F58 Þurfti hún, í aðalstarfi sínu, að hafa umsjón með vinnu annars starfsfólks? 
    
   Já 1  

   Nei 2 

   (Veit ekki) 8 
 
SPYRJA EF MÓÐIR VAR LAUNÞEGI, MEÐ EIGIN REKSTUR, EÐA VEIT EKKI (skráð sem 1, 2 eða 8 í 
F56) 
 

 F59 Hvert var starfsheiti hennar í aðalstarfi sínu? 
 SKRÁ HÉR: 

__________________________________________________________ 
 
                                                      
63 „Fjarverandi“ merkir að móðir hafi ekki búið á heimili viðmælanda. 
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F60 NOTA SPJALD 56. Hvaða flokkur starfa sem sjá má á þessu spjaldi kemst næst þeirri vinnu sem hún 
stundaði þegar þú varst 14 ára? 

 
 

   Hefðbundin sérfræðistörf 
   ss. endurskoðandi, lögfræðingur, læknir, vísindamaður,  
   bygginga- eða vélaverkfræðingur 01 
    
   Nýrri sérfræðistörf 
   svo sem: Kennari, hjúkrunarfræðingur, sjúkraþjálfari,  
   félagsráðgjafi, listamaður, tónlistarmaður lögreglumaður  
   (aðstoðarvarðstjóri eða hærra settur) eða sérfræðingur í  
   hugbúnaðarþróun  02 
 
Skrifstofustörf og störf sem krefjast náms af styttri námsbrautum 

svo sem: ritari, aðstoðarmaður stjórnanda, skrifstofumaður,  

starfsmaður í símaveri, sjúkraliði, leikskólastarfsmaður eða  

leiðbeinandi á leikskóla 03 

    
   Yfirstjórnendur 

(sem gera áætlanir, skipuleggja og samræma vinnuferli og bera  

ábyrgð á fjármálum)  

   svo sem: Fjármálastjóri, aðalframkvæmdastjóri  04 
    
   Tækni- og iðnaðarstörf 
   svo sem: Vélvirki, vélastillingamaður, eftirlitsmaður,  
  pípulagningamaður, prentiðnaðarmaður, verkfærasmiður, rafvirki,  
   bóndi, garðyrkumaður, lestarstjóri  05 
   

Frekar fastmótuð líkamleg vinna og þjónustustörf 
   svo sem: Póstburðarmaður, vélstjórnandi, öryggisvörður,  
   umsjónarmaður (svo sem húsvörður), vinnumaður í sveit,  
   aðstoðarmaður kokka eða annarra veitingamanna, starfsmaður í  
   móttöku, afgreiðslumaður  06 
    
   Fastmótuð líkamleg vinna og þjónustustörf 
   svo sem: Vöruflutningabílstjóri, sendibílstjóri, ræstitæknir,  
   dyravörður, pökkunarmaður, starfsmaður á saumastofu, sendill,  
   verkamaður, þjónn, barþjónn  07 
    
   Millistjórnendur 
   svo sem: skrifstofustjóri, verslunarstjóri, útibússtjóri,  
   framleiðslustjóri í landbúnaði, rekstrarstjóri veitingahúss,  
   lagerstjóri, kráareigandi  08 
 
   (Veit ekki)  88 
   
 
 
   



 55

SPYRJA ALLA  
F61 Á síðustu tólf mánuðum, hefur þú sótt námskeið, fyrirlestra eða ráðstefnur til að auka þekkingu þína 
eða færni í vinnu? 
   Já 1 

   Nei 2 
 
   (Veit ekki) 8 
   
 
F62 NOTA SPJALD 57  Hver er hjúskaparstaða þín? 
    
   Gift/kvæntur 1 NÆST F63 
   Skilin(n) að borði og sæng 2 

   Fráskilin(n) 3  

   Ekkja/ekkill 4 NÆST F65 

   Hef aldrei gengið í hjónaband 5 

   (Neitar að svara) 7 

   (Veit ekki) 8 
 
 
 
 
F63 Búið þið hjónin saman? 
   
   Já 1 NÆST F66 

   Nei 2 

   (Neitar að svara) 7 NÆST F64 

   (Veit ekki) 8 
 
 
 
 
F64 Ert þú í sambúð með einhverjum öðrum? 
   
   Já 1 NÆST F67 

   Nei 2 

   (Neitar að svara) 7 NÆST F66 

   (Veit ekki) 8 
 
 
 
SPYRJA EF EKKI Í HJÓNABANDI (skráð sem 2-5,7,8 í F62) 
  
F65 Ert þú í sambúð? 
   
   Já 1 NÆST F67 

     

   Nei 2 

   (Neitar að svara) 7 NÆST F66 

   (Veit ekki) 8 
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F66 Hefur þú einhvern tíma verið í óvígðri sambúð? 

   Já 1 

   Nei 2 

   (Neitar að svara) 7 

   (Veit ekki) 8 
 
F67 SPYRILL SKRÁIR SAMKVÆMT F62: 
 
  SVARANDI Í HJÓNABANDI, SKILINN AÐ BORÐI OG SÆNG EÐA 

   EKKJA/EKKILL (skráð sem 1,2,4 í F62) 1 NÆST F68 
   AÐRIR 2 NÆST F69 
 
  
F68 Hefur þú einhvern tíma verið fráskilin(n) 
   Já 1 

   Nei 2 

   (Neitar að svara) 7 

   (Veit ekki) 8 
 
SPYRJA ALLA 
F69 SPYRILL SKRÁIR EFTIR REIT UM HEIMILISMENN:   
            
  SVARANDI Á BÖRN SEM BÚA Á HEIMILINU (skráð sem 02 í F4) 1 NÆST F70a 
   Á EKKI BÖRN SEM BÚA Á HEIMILINU 2 NÆST F70 

 
  
F70 Hafa þín eigin börn, stjúpbörn, ættleidd börn, fósturbörn eða börn maka þíns einhvern tíma búið á 
heimili þínu? 
   Já 1 

   Nei 2 

   (Veit ekki) 8 
 
F70a*64 Er móðir þín á lífi? 
TIL SPYRILS: Vísar einnig til kjör- eða stjúpmóður ef það á við. 
  Já 1 

 Nei 2 

 (Veit ekki) 8 

 
F70b*65 Er faðir þinn á lífi? 
TIL SPYRILS: Vísar einnig til kjör- eða stjúpföður ef það á við. 
  Já 1 

 Nei 2 

 (Veit ekki) 8 

                                                      
64 [NEW QUESTION PART OF ROUND 2 ROTATING MODULE ON FAMILY WORK AND WELLBEING.] 
65 [NEW QUESTION PART OF ROUND 2 ROTATING MODULE ON FAMILY WORK AND WELLBEING.] 
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Nú koma nokkrar spurningar um jafnvægi milli einstakra þátta í þínu lífi 
 
 
NOTA SPJALD 58 Fyrst ætla ég að lesa upp nokkrar fullyrðingar um líðan. Hversu oft á síðustu tveimur 
vikum hefur þér liðið svona? Vinsamlega notaðu þetta spjald. 
 

  Alltaf Oftast Meirihlutann 
af tímanum 

Minnihlutann 
af tímanum 

Stundum Aldrei 
 

G1 Ég hef verið 
glaðvær og 
létt(ur) í lund 

1 2 3 4 5 6 

        
G2 Ég hef verið 

róleg(ur) og 
afslöppuð/ 
afslappaður 

1 2 3 4 5 6 

        
G3 Ég hef verið 

virk(ur) og 
kraftmikil(l) 

1 2 3 4 5 6 

        
G4 Ég hef vaknað 

endurnærð(ur) 
og úthvíld(ur) 

1 2 3 4 5 6 

        
G5 Ég hef verið að 

fást við 
áhugaverða hluti 
í mínu daglega 
lífi 

1 2 3 4 5 6 
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NOTA SPJALD 59 Nú ætla ég lesa upp nokkar fullyrðingar um karla og konur og stöðu66 þeirra innan 
fjölskyldunnar. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum? 
 
   

Mjög 
sammála 

 
Sammála 

Hvorki 
sammála 

né 
ósammála

 
Ósammála  

 
Mjög 

ósammála

 
(Veit 
ekki)

G6 Konur ættu að vera 
reiðubúnar að 
minnka við sig 
launaða vinnu í þágu 
fjölskyldu sinnar.67 

1 2 3 4 5 8 

        
G7 Karlar ættu að bera 

jafnmikla ábyrgð á 
heimili og börnum 
eins og konur  

1 2 3 4 5 8 

        
G8 Þegar atvinna er af 

skornum skammti 
eiga karlar frekar 
rétt68 á vinnu en 
konur. 

1 2 3 4 5 8 

        
G9 Á meðan börn eru á 

heimilinu ættu 
foreldrar að búa 
saman, jafnvel þó 
þeim semji ekki vel 

1 2 3 4 5 8 

        
G10 Fjölskyldan69 ætti 

alltaf að hafa forgang 
í lífi fólks 

1 2 3 4 5 8 

 
 
G11 SPYRILL SKRÁIR: 

SKRÁ Í SAMRÆMI VIÐ SVÖR Í REIT UM HEIMILISMENN. 
 
   VIÐMÆLANDI ER Í SAMBÚÐ (skráð sem 01 í F4) 1 NÆST G12 
     

   ER EKKI Í SAMBÚÐ 2 NÆST G29 

 
 
G12 Hvaða ár fóru þú og maki þinn fyrst að búa saman?70 
 
 

SKRIFA ÁRTAL      
EÐA SKRÁ     (Veit ekki) 8888 

                                                      
66 „Stöðu“ í merkingunni hlutverk 
67 „Fjölskylda“ í merkingunni kjarnafjölskylda fremur en stórfjölskylda 
68 „Rétt “ í merkingunni að ganga fyrir. 
69 „Fjölskylda“ í merkingunni kjarnafjölskylda fremur en stórfjölskylda 
70 „Maki“ á við eiginmann, eiginkonu, sambýlismann og sambýliskonu. 
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NOTA SPJALD 60 Oft greinir fólk á um ýmislegt sem snertir heimili og fjölskyldu.  Hversu oft gerist það 
að þú og maki þinn eruð ósammála um...LESA UPP... 
 
  Aldrei Sjaldnar 

en einu 
sinni í 

mánuði 

Einu 
sinni í 

mánuði 

Nokkrum 
sinnum í 
mánuði 

Einu 
sinni í 
viku 

Nokkrum 
sinnum í 

viku 

Daglega (hvorugur 
aðili er í 
launuðu 
starfi) 

(Veit 
ekki) 

G
13 

...verka-
skiptingu á 
heimilinu? 

01 02 03 04 05 06 07 - 88 

           
G
14 

...peninga-
mál? 

01 02 03 04 05 06 07 - 88 

           
G
15 

...þann tíma 
sem fer í 
vinnu 
annars eða 
beggja utan 
heimilisins? 

01 02 03 04 05 06 07 08 88 

 
 
NOTA SPJALD 61 Þegar þú og maki þinn takið ákvarðanir um eftirfarandi, hvort ykkar fær yfirleitt sínu 
framgengt71  um... LESA UPP... 
  Alltaf 

ég 
Yfirleitt 

ég 
Jafn oft eða 
sameiginleg 

ákvörðun 

Yfirleitt 
maki 
minn 

Alltaf 
maki 
minn 

Alltaf 
eða 

oftast 
einhver 
annar 

(Veit 
ekki) 

G16   ...hvort kaupa eigi 
dýra hluti inn til 
heimilisins?72 

01 02 03 04 05 06 88 

G17   ...um skiptingu 
heimilisstarfa? 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 
 
G18  TIL SPYRILS: SKRÁ UPPLÝSINGAR ÚR F37A OG F38 
    
   MAKI VIÐMÆLANDA ER ÚTIVINNANDI  1 NÆST G19 
   (skráð 01 í F37a eða 01 í F38)  

   MAKI ER EKKI ÚTIVINNANDI 2 NÆST G22 

 

 

                                                      
71 „Framgengt“ merkir að fá sínu fram, fá að ráða. 
72 Innkaup sem eru heimilinu dýr og eiga sér ekki oft stað. 
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NOTA SPJALD 62 Hve oft felst í starfi hans/hennar að... LESA UPP... 
 

   
Aldrei 

Sjaldnar 
en einu 
sinni í 

mánuði 

Einu 
sinni í 

mánuði 

Nokkrum 
sinnum í 
mánuði 

Einu 
sinni 
í viku 

Nokkrum 
sinnum í 

viku 

 
Daglega 

(Veit 
ekki) 

G19 ...vinna á 
kvöldin 
eða á 
nóttunni73? 

01 02 03 04 05 06 07 88 

          
G20   ...þurfa að 

vinna 
yfirvinnu 
með 
stuttum 
fyrirvara? 

01 02 03 04 0 06 07 88 

 
G21  NOTA SPJALD 63 Hversu oft felst í starfi hans/hennar að vinna um helgar74? 
 

Aldrei Sjaldnar en 
einu sinni í 

mánuði 

Einu sinni í 
mánuði 

Nokkrum 
sinnum í 
mánuði 

Í hverri viku (Veit ekki) 

1 2 3 4 5 8 
 
 
G22 NOTA SPJALD 64 Nú langar mig að spyrja þig um heimilisstörf. Með heimilisstörfum er átt við 

það sem gert er heima fyrir, svo sem matseld, þvott og frágang á fötum, þrif, innkaup og viðhald 
húsnæðis. Hvorki er átt við umönnun barna né frístundaiðju. Hve miklum tíma, samanlagt, verja 
heimilismenn að jafnaði til heimilisstarfa á virkum dögum? 

 
 TIL SPYRILS: NÁMUNDA AÐ NÆSTU KLUKKUSTUND. SVARANDI MÁ GISKA. 
 
   SKRÁ HÉR: 

   (Veit ekki) 88 
 
G23 NOTA SPJALD 65 Hversu mikið af þessum tíma kemur í þinn hlut? Notaðu þetta spjald til að 
svara.     
   Ekkert eða næstum ekkert 01 

   Allt að einn fjórði 02 

   Frá einum fjórða og allt að helmingi 03 

   Meira en helmingur tímans og allt að þremur fjórðu hlutum tímans 04 

   Meira en þrír fjórðu en þó ekki allur tíminn 05 

   Allur, eða næstum allur tíminn 06 

   (Veit ekki) 88 

 

                                                      
73 Átt er við vinnu utan venjulegs, hefðbundins vinnutíma 
74 „Helgar“ = þeir vikudagar þegar skrifstofur eru almennt lokaðar. 
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G24 NOTA ENN SPJALD 65 Hversu mikið af þessum tíma kemur í hlut maka þíns? Notaðu áfram 
þetta spjald til að svara. 
    
   Ekkert eða næstum ekkert 01 

   Allt að einn fjórði 02 

   Frá einum fjórða og allt að helmingi 03 

   Meira en helmingur tímans og allt að þremur fjórðu hlutum tímans 04 

   Meira en þrír fjórðu en þó ekki allur tíminn 05 

   Allur, eða næstum allur tíminn 06 

   (Veit ekki) 88 

 
 
G25 Svo við höldum okkur enn við þann tíma sem fer í heimilisstörfin, hvað fer þá mikill tími alls í 

heimilisstörf um helgar?75 
  
TIL SPYRILS: NÁMUNDA AÐ NÆSTU KLUKKUSTUND. SVARANDI MÁ GISKA. 
 
   SKRÁ HÉR: 

   (Veit ekki) 88 
 
G26 NOTA ENN SPJALD 65 Og hversu mikið af þessum tíma kemur í þinn hlut? 
 
   Ekkert eða næstum ekkert 01 

   Allt að einn fjórði 02 

   Frá einum fjórða og allt að helmingi 03 

   Meira en helmingur tímans og allt að þremur fjórðu hlutum tímans 04 

   Meira en þrír fjórðu en þó ekki allur tíminn 05 

   Allur, eða næstum allur tíminn 06 

   (Veit ekki) 88 

 

 
 
G27 ENN SPJALD 65 Og hversu mikið af þessum tíma kemur í hlut maka þíns? 
    

   Ekkert eða næstum ekkert 01 

   Allt að einn fjórði 02 

   Frá einum fjórða og allt að helmingi 03 

   Meira en helmingur tímans og allt að þremur fjórðu hlutum tímans 04 

   Meira en þrír fjórðu en þó ekki allur tíminn 05 

   Allur, eða næstum allur tíminn 06 

   (Veit ekki) 88 

 

 

                                                      
75 „Helgar“ = þeir vikudagar þegar skrifstofur eru almennt lokaðar. 
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G28 TIL SPYRLA: SKRÁ Í SAMRÆMI VIÐ SVÖR Í G23 OG G26 
    
 
VIÐMÆLANDI VINNUR ENGIN EÐA NÆR ENGIN HEIMILISSTÖRF 
   (skráð 1 í G23 OG skráð 1 í G26) 1 NÆST G38 

   ALLIR AÐRIR 2 NÆST G34 

 
 
 
SPYRJA EF SVARANDI BÝR EKKI MEÐ MAKA 
G29  NOTA SPJALD 64 Nú langar mig að spyrja þig um heimilisstörf. Með heimilisstörfum er átt við 
það sem gert er heima fyrir, svo sem matseld, þvottur og frágangur á fötum, þrif, innkaup og viðhald 
húsnæðis. Hvorki er átt við umönnun barna né frístundaiðju. Hve miklum tíma, samanlagt, verja 
heimilismenn að jafnaði til heimilisstarfa á virkum dögum? 
  
TIL SPYRILS: NÁMUNDA AÐ NÆSTU KLUKKUSTUND. SVARANDI MÁ GISKA. 
 
   SKRÁ HÉR: 

   (Veit ekki) 88 
 
 
G30 NOTA SPJALD 65   Og hversu mikið af þessum tíma kemur í þinn hlut? 
 
   Ekkert eða næstum ekkert 01 

   Allt að einn fjórði 02 

   Frá einum fjórða og allt að helmingi 03 

   Meira en helmingur tímans og allt að þremur fjórðu hlutum tímans 04 

   Meira en þrír fjórðu en þó ekki allur tíminn 05 

   Allur, eða næstum allur tíminn 06 

   (Veit ekki) 88 

 

  
G31 Svo við höldum okkur enn við þann tíma sem fer í heimilisstörfin, hvað fer þá mikill tími alls í 

heimilisstörf um helgar?76 
  
TIL SPYRILS: NÁMUNDA AÐ NÆSTU KLUKKUSTUND. SVARANDI MÁ GISKA. 
 
   SKRÁ HÉR: 

   (Veit ekki) 88 
 
 

                                                      
76 „Helgar“ = þeir vikudagar þegar skrifstofur eru almennt lokaðar. 
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G32 NOTA ENN SPJALD 65 Og hversu mikið af þessum tíma kemur í þinn hlut? 
 
   Ekkert eða næstum ekkert 01 

   Allt að einn fjórði 02 

   Frá einum fjórða og allt að helmingi 03 

   Meira en helmingur tímans og allt að þremur fjórðu hlutum tímans 04 

   Meira en þrír fjórðu en þó ekki allur tíminn 05 

   Allur, eða næstum allur tíminn 06 

   (Veit ekki) 88 

 
 
G33 TIL SPYRLA: SKRÁ Í SAMRÆMI VIÐ SVÖR Í G30 OG G32 
 
VIÐMÆLANDI VINNUR ENGIN EÐA NÆR ENGIN HEIMILISSTÖRF 

   (skráð sem 1 í G30 OG sem 1 í G32) 1 NÆST G38 

   ALLIR AÐRIR 2 NÆST G34 
 

 
 
 
SPYRJA EF SVARANDI SINNIR HEIMILISSTÖRFUM  
NOTA SPJALD 66 Hafðu í huga þau heimilisstörf sem þú sinnir yfirleitt og segðu mér hversu sammála 
eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum: 
 
   

Mjög 
sammála 

 
Sammála 

Hvorki 
sammála 

né 
ósammála

 
Ósammál

a  

 
Mjög 

ósammála 

 
(Veit 
ekki) 

G34
  

Það er svo mörgu að 
sinna heima fyrir að 
ég hef oft ekki tíma til 
að ljúka því öllu 

1 2 3 4 5 8 

        
G35 Mér finnst 

heimilisstörfin einhæf 
1 2 3 4 5 8 

        
G36 Ég ræð því hvenær 

og hvernig ég sinni 
heimilisstörfum. 

1 2 3 4 5 8 

        
G37 Heimilisstörfin valda 

mér streitu.   
1 2 3 4 5 8 
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SPYRJA ALLA 
G38 NOTA SPJALD 67 Hversu vel er heimili þitt búið til heimilisstarfa?  Til dæmis, ef heimili án 

rennandi vatns fengi einkunnina 0 en heimili með uppþvottavél einkunnina 10.  Hvaða einkunn 
myndir þú þá gefa þínu heimili? 

 
Mjög illa 

búið 
         Mjög vel 

búið 
(Veit 
ekki) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
G39 Fyrir utan heimilisstörfin, annast þú aðra á heimilinu, svo sem ung börn eða einhvern sem er veikur, 

fatlaður eða aldraður? 
   Já 1 

   Nei 2 

   (Veit ekki) 8 
 
 
G40 NOTA SPJALD 68 Ef þú telur þín eigin börn ekki með, hversu oft, ef einhvern tíma, aðstoðar þú 

fjölskyldumeðlimi eða ættingja, sem ekki búa á heimili þínu, við barnapössun, aðra umönnun, 
heimilisstörf eða viðhald heimilis, án þess að fá greitt fyrir það? 

 
   Aldrei  01 

   Sjaldnar en einu sinni í mánuði 02 

   Einu sinni í mánuði 03 

   Nokkrum sinnum í mánuði 04 

   Einu sinni í viku 05 

   Nokkrum sinnum í viku 06 

   Daglega 07 

   (Veit ekki) 88 
 
 
G41 Og ef þig vantar aðstoð, er einhver sem ekki býr á heimili þínu sem þú getur reitt þig á að aðstoði 

þig við barnapössun, aðra umönnun, heimilisstörf eða viðhald húsnæðis, án þess að þú þurfir að 
greiða fyrir það? 

 
   Já 1 

   Nei 2 

   (Veit ekki) 8 
 
 
G42 SPYRILL SKRÁIR EÐA EÐA SPYR EF NAUÐSYN KREFUR: 
Til að rifja aðeins upp, búa einhver barna þinna eða maka þíns, 12 ára eða yngri, á heimilinu?  Einnig er átt 
við stjúpbörn, ættleidd börn og fósturbörn. 
   Já 1 NÆST G43 

   Nei 2 NÆST G45 
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G43 NOTA SPJALD 69  Víkjum að yngsta barninu á heimilinu. Hver gætir barnsins að jafnaði, utan 

skólatíma ef barnið er á skólaaldri? Átt er við þegar einhver annar en þú eða núverandi maki annast 
það. Vinsamlega veldu aðeins einn svarmöguleika. 

  

 Afi eða amma barnsins 01 

 Fyrrverandi maki minn 02 

 Aðrir úr fjölskyldunni 03 

 Barnið er í gæslu í heimahúsi, sem ekki er greitt fyrir 04 

   Barnið er í gæslu í heimahúsi, sem greitt er fyrir     05 

 Barnið er í ókeypis dagvist, ekki í heimahúsi 06 

 Barnið er í dagvist sem greiða þarf fyrir, ekki í heimahúsi 07 

 Barn sér um sig sjálft heima fyrir 08 

Engin þörf á gæslu fyrir barnið (t.d. er ekki útivinnandi, annað foreldri  

 er alltaf heima, ég eða maki gæti barnsins) 09 

 Annað fyrirkomulag 10 

 (Veit ekki) 88 

 
 
G44  Miðað við núverandi aðstæður, myndir þú vilja eiga kost á barnagæslu mun oftar, aðeins oftar eða 

er þetta passlegt? 
 

 Mun oftar 1 

 Aðeins oftar 2 

 Þetta er passlegt 3 

 (Myndi vilja minni gæslu fyrir barnið) 4 

 (Veit ekki) 8 

 
 
SPYRJA ALLA 
G45 Átt þú einhver börn, á hvaða aldri sem er, sem ekki búa á heimili þínu? Teldu með stjúpbörn, ættleidd 
börn, fósturbörn og börn maka þíns. 
 
TIL SPYRILS: Aðeins á að telja með börn sem eru á lífi 
   Já 1 NÆST G46 

    
   Nei 2  
     NÆST G57 
   (Veit ekki) 8  
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G46 Hvað eru það mörg börn? 
 
   SKRÁ HÉR:   NÆST G47   

   (Veit ekki) 88 NÆST G53 

 
G47 TIL SPYRILS: SKRÁ Í SAMRÆMI VIÐ SVÖR Í G46 
 
  SVARANDI Á EITT BARN SEM BÝR EKKI Á HEIMILINU (G46=1) 1 NÆST G48 

  SVARANDI Á 2 EÐA FLEIRI BÖRN SEM BÚA EKKI Á HEIMILINU  
   (G46 = 2 eða fleiri) 2 NÆST G50 
 
 
G48 Er þetta sonur eða dóttir? 
 Sonur 1 

 Dóttir 2 

 (Veit ekki) 8 

 
G49 Hvaða ár fæddist hann/hún  
 

SKRÁ ÁRTAL     NÆST G53 
 
EÐA SKRÁ    (Veit ekki) 8888      NÆST G53 

 
 
SPYRJA EF 2 EÐA FLEIRI BÖRN BÚA EKKI Á HEIMILINU (skráð sem 2 í G47) 
G50 Ef við víkjum að elsta barninu sem ekki býr á heimili þínu, hvaða ár fæddist hann/hún? 
 

SKRÁ ÁRTAL       
 

EÐA SKRÁ   (Veit ekki)   8888 
 
 
G51 Og hvaða ár fæddist yngsta barnið sem ekki býr á heimili þínu? 
 

SKRÁ ÁRTAL       
 

EÐA SKRÁ   (Veit ekki)   8888 
 
G52 Hve margar stúlkur eru í hópi þeirra barna sem ekki búa á heimilinu? 
 
   SKRÁ HÉR: 

 (Veit ekki) 88 
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SPYRJA EF EITTHVERT BARNANNA BÝR EKKI Á HEIMILINU 
G53 NOTA SPJALD 70a Hve mikla fjárhagsaðstoð veitir þú um þessar mundir þeim börnum þínum 

eða barnabörnum sem búa ekki á heimilinu? Vinsamlega teldu með öll stjúp- og fósturbörn, ættleidd 
börn sem og börn maka þíns. 

 Mikinn stuðning 1 

 Nokkurn stuðning 2 

 Engan stuðning 3 

 (Veit ekki) 8 

 
 
G54 NOTA SPJALD 70b Hve mikið aðstoðar þú uppkomin börn þín eða barnabörn, sem ekki búa á 

heimilinu, við heimilisstörf eða gæslu? 
  

 Mikið 1 

 Nokkuð 2 NÆST G55 

 Ekkert 3 

 (Ekki um uppkomin börn að ræða) 4 NÆST G57 
 (Veit ekki) 8 NÆST G55 

 
 
 
G55 NOTA SPJALD 70c Hve mikla fjárhagsaðstoð færð þú frá uppkomnum börnum þínum eða 
barnabörnum sem búa ekki á heimilinu? Við erum enn að nota þetta spjald. 
  

 Mikla 1 

 Nokkra 2 

 Enga 3 

 (Veit ekki) 8 

 
G56 ENN SPJALD 70c Hve mikla aðstoð færð þú við heimilisstörf eða umönnun frá uppkomnum 

börnum þínum eða barnabörnum, sem ekki búa á heimilinu? 
  

 Mikla 1 

 Nokkra 2 

 Enga 3 

 (Veit ekki) 8 

  

         FYRIR ALLA 
G57     TIL SPYRILS: SKRÁ Í SAMRÆMI VIÐ SVÖR Í F3 
    
 
   VIÐMÆLANDI FÆDDUR EFTIR ÁRIÐ 1958  1 NÆST G58 
   (F3 = 1959-1990 meðtalin)  

   ALLIR AÐRIR 2 NÆST G59 
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G58 NOTA SPJALD 71 Hefur þú hugsað þér að eignast barn innan næstu þriggja ára?  
Svarmöguleikarnir eru á þessu spjaldi hér. 
 
TIL SPYRILS: Ef svarandi er barnshafandi eða maki hans, skrá sem 4 
 

 Örugglega ekki 1 

 Líklega ekki 2 

 Líklega 3 

 Örugglega 4 

 (Veit ekki) 8 

          FYRIR ALLA 
G59 TIL SPYRILS: SKRÁ Í SAMRÆMI VIÐ F8d: Helstu viðfangsefni svaranda. 
 
   Í launuðu starfi (skráð sem 01 í F8d) 1 NÆST G60 

   Í námi (skráð sem 02 í F8d) 2 NÆST G94 

   Á eftirlaunum (skráð sem 06 í F8d) 3 NÆST G108 

   Allir aðrir (skráð sem 03-05, 07-09, 88 í F8d) 4 NÆST G110 

 
G60  TIL SPYRILS: SKRÁ Í SAMRÆMI VIÐ F12 
    

   Launþegi (skráð sem 1 í F12) 1 NÆST G61 

   Allir aðrir (skráð sem 2-8 í F12) 2 NÆST G81 

 
G61 Ef einhver myndi sækja um starfið sem þú ert í núna, myndi viðkomandi þurfa einhverja menntun, 

bóklega eða verklega, umfram skyldunám77?    
   Já 1 NÆST G62 

   Nei 2 
     NÆST G63 
   (Veit ekki) 8 
 
G62  Hversu mörg ár umfram skyldunám78 þyrfti viðkomandi að hafa að baki? 
  

 Minna en ár (eftir grunnskóla) 01 

 Um það bil 1 ár 02 

 um 2 ár 03 

 um 3 ár 04 

 um 4-5 ár 05 

 um 6-7 ár 06 

 um 8-9 ár 07 

 10 ár eða meira (eftir grunnskóla) 08 

 (Veit ekki) 88 

                                                      
77 „Skyldunám“ , átt við þá menntun sem skylda er samkvæmt lögum að sækja, grunnskólamenntun. 
78 Sjá neðanmálsgrein 77. 
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SPYRJA ÞÁ SEM ERU LAUNÞEGAR OG ERU Í LAUNUÐU STARFI (skráð sem 1 í G60) 

G63 NOTA SPJALD 72 Ef einhver með viðeigandi menntun og prófgráður tæki við starfi þínu, hversu 

lengi væri viðkomandi að ná tökum á því? 
 Einn dag eða skemur 01 

 2-6 daga 02 

 1-4 vikur 03 

 1-3 mánuði 04 

 lengur en 3 mánuði og allt að einu ári 05 

 lengur en eitt ár og allt að tvö ár 06 

 lengur en tvö ár og allt að 5 ár 07 

 lengur en 5 ár 08 

 (Veit ekki) 88 

 
 
NOTA SPJALD 73 Hversu vel eiga eftirfarandi fullyrðingar við um það starf sem þú gegnir núna? 
 

  Á alls 
ekki við 

Á að 
einhverju leyti 

við 

Á 
nokkuð 
vel við 

Á mjög 
vel við 

(Veit 
ekki) 

G64 Starf mitt er mjög 
fjölbreytt. 

1 2 3 4 8 

       
G65 Í mínu starfi þarf ég 

stöðugt að læra eitthvað 
nýtt 

1 2 3 4 8 

       
G66 Ég bý við starfsöryggi 79 1 2 3 4 8 
       
G67 Laun mín ráðast af því 

hversu hart ég legg að 
mér í starfi. 

1 2 3 4 8 

       
G68 Ég get fengið stuðning og 

aðstoð frá vinnufélögum 
mínum ef á þarf að halda. 

1 2 3 4 8 

       
G69 Ég ræð hvenær dags ég 

hef störf og hvenær ég 
hætti. 

1 2 3 4 8 

       
G70 Heilsu minni eða öryggi er 

ógnað vegna starfs míns. 
1 2 3 4 8 

 

                                                      
79 „Starfsöryggi“ í merkingunni að áframhaldandi starfi hafi verið lofað eða sé mjög líklegt. 
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NOTA SPJALD 74 Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum um núverandi starf 
þitt? 
 

   
Mjög 

sammála 

 
Sammála 

Hvorki 
sammála 

né 
ósammála 

 
Ósammála 

 
Mjög 

ósammála 

 
(Veit 
ekki) 

G71 Starf mitt 
krefst þess að 
ég leggi mjög 
hart að mér.80 

1 2 3 4 5 8 

G72 Ég virðist 
aldrei hafa 
nægan tíma til 
að ljúka öllu 
sem ég þarf 
að sinna í 
vinnunni. 

1 2 3 4 5 8 

G73 Ég hef góða 
möguleika á 
framgangi í 
starfi. 

1 2 3 4 5 8 

 
G74 Hvað heyra margir starfsmenn undir næsta81 yfirmann þinn?  
 

Hef engan yfirmann 01 NÆST G75a 
1-3 manns 02 
4-9 manns 03 

10-19 manns 04 
20-49 manns 05 
50-99 manns 06 
100 eða fleiri 07 

Veit ekki hve margir 88 

NÆST G75 

Veit ekki hver er yfirmaður 89 NÆST G75a 
 
 
G75 Er næsti yfirmaður82  þinn karl eða kona?  
 
 Karl 1 

 Kona 2 

 

                                                      
80 „Hart“ í merkingunni erfið vinna eða langur vinnutími 
81 „Næsti“ yfirmaður er sá sem þú heyrir undir daglega.    
82 Sjá neðanmálsgrein 81. 
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SPYRJA ÞÁ SEM ERU LAUNÞEGAR OG ERU Í LAUNUÐU STARFI (skráð sem 1 í G60) 
 

G75a  NOTA SPJALD 75 Hvert er hlutfall kvenna á þínum vinnustað?  
TIL SPYRILS:  Með vinnustað er átt við þá einingu innan fyrirtækis eða stofnunar þar sem 
einstaklingurinn er staðsettur eða vinnur frá. 

 
  Engar konur 01 

 Mjög lágt hlutfall 02 

 Minna en helmingur 03 

 Um helmingur 04 

 Meira en helmingur 05 

 Mjög hátt hlutfall 06 

 Allir starfsmenn eru konur 07 

 (Veit ekki) 88 

 
G76 Hvaða ár hófst þú fyrst störf hjá núverandi vinnuveitanda þínum? 
 

SKRÁ ÁRTAL       
 

EÐA SKRÁ (Veit ekki)   8888 
 
NOTA SPJALD 76 Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum um fyrirtækið eða 
stofnunina sem þú vinnur hjá? 
 
   

Mjög 
sammála 

 
Sammála 

Hvorki 
sammála 

né 
ósammála 

 
Ósammála 

 
Mjög 

ósammála 

 
(Veit 
ekki) 

G77 Ég myndi hafna 
betur launuðu 
starfi til að 
starfa áfram hjá 
þessu fyrirtæki 
eða stofnun. 

1 2 3 4 5 8 

        
G78 Fylgst er náið83 

með því hvernig 
ég vinn vinnuna 
mína. 

1 2 3 4 5 8 

 
G7984  SPJALD 77 Ef þú hefðir áhuga, hversu erfitt eða auðvelt myndi það vera fyrir þig að fá svipað85  

eða betra starf hjá öðrum vinnuveitanda? Notaðu svarmöguleikana á þessu spjaldi.  
 

Mjög erfitt          Mjög 
auðvelt 

(Veit 
ekki) 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
                                                      
83 „Fylgst náið“, átt er bæði við umfang og nákvæmni eftirlits. 
84 [NEW QUESTION.  QUESTION ADAPTED FROM ROUND 1 CITIZENSHIP MODULE– NOW PART OF ROUND 2 
FAMILY WORK AND WELL-BEING MODULE.] 
85 „Svipað“ í merkingunni jafngott. 
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G80  NOTA ENN SPJALD 77 Hversu erfitt eða auðvelt telur þú að það yrði fyrir vinnuveitanda þinn að 
finna einhvern í þinn stað ef þú hættir? 

 
Mjög erfitt          Mjög 

auðvelt 
(Það kæmi 

enginn í 
minn stað) 

(Veit 
ekki) 

 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 55 88 

 
 
SPYRJA EF AÐALLEGA Í LAUNUÐU STARFI (skráð sem 1 í G59) 
 
G81  Hvað tekur það þig að jafnaði langan tíma að komast til vinnu á venjulegum vinnudegi? Teldu með 

þann tíma sem fer í að ferðast og bíða, en ekki tíma sem fer í að versla, fylgja börnum eða ná í þau. 
 

SKRÁ TÍMA Í MÍNÚTUM       
 

EÐA SKRÁ: 
Þarf ekki að ferðast til vinnu/vinn heima  000 
Hef ekki fastan vinnustað/get ekki tilgreint  
tíma/ engin regla á tíma vegna ferða til vinnu 555 
(Veit ekki)      888   

 
 
SPJALD 78  Hversu oft felst í starfi þínu að... LESA UPP... 

  Aldre
i 

Sjaldnar 
en einu 
sinni í 

mánuði 

Einu 
sinni í 

mánuði 

Nokkrum 
sinnum í 
mánuði 

Einu 
sinni 

í 
viku 

Nokkrum 
sinnum í 

viku 

Daglega (Veit 
ekki) 

G82 ...vinna á 
kvöldin eða á 
nóttunni 86? 

01 02 03 04 05 06 07 88 

          
G83 ...vinna yfirvinnu 

með stuttum 
fyrirvara? 

01 02 03 04 05 06 07 88 

 
G84 SPJALD 79 Hversu oft felst í starfi þínu að vinna um helgar 87? 
 

Aldrei Sjaldnar en 
einu sinni í 

mánuði 

Einu sinni í 
mánuði 

Nokkrum 
sinnum í 
mánuði 

Í hverri viku (Veit ekki) 

1 2 3 4 5 8 

                                                      
86 Átt er við vinnu eftir hefðbundinn skrifstofutíma. 
87 „Helgar“ =laugardagur, sunnudagur. 
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NOTA SPJALD 80 Líttu á þetta spjald og segðu mér hversu oft ...LESA UPP... 
 
  Aldrei Næstum 

aldrei 
Stundum Oft Alltaf (Á ekki maka/ 

fjölskyldu) 
(Veit 
ekki) 

G85 ... þú hefur 
áhyggjur af 
vandamálum 
tengdum vinnunni 
utan vinnutíma? 

1 2 3 4 5 - 8 

         
G86 ... þú ert of 

þreytt(ur) að vinnu 
lokinni að þú getur 
ekki notið88 þess 
sem þig langar að 
gera heima hjá 
þér? 

1 2 3 4 5 - 8 

         
G87 ... þér finnst vinnan 

koma í veg fyrir að 
þú getir varið þeim 
tíma sem þú vilt 
með maka þínum 
eða fjölskyldu89? 

01 02 03 04 05 06 88 

 
G88 TIL SPYRILS: SKRÁ Í SAMRÆMI VIÐ SVÖR Í G87 

 
    

   Númer 06 (Á ekki maka/fjölskyldu) í G87 1 NÆST G90a 

   Allir aðrir- númer 01-05 eða 88 í G87 2 NÆST G89 

 
NOTA ENN SPJALD 80 Hversu oft... LESA UPP... 
 
  Aldrei Næstum 

aldrei 
Stundum Oft Alltaf (Á ekki 

maka/ 
fjölskyldu) 

(Veit 
ekki) 

G89 ...fær maki þinn eða 
fjölskylda90 nóg af því álagi 
sem fylgir starfi þínu? 

01 02 03 04 05 06 88 

         
G90 ...finnst þér erfitt að einbeita 

þér að vinnunni vegna 
þeirrar ábyrgðar sem þú 
berð gagnvart 
fjölskyldunni91? 

01 02 03 04 05 06 88 

 

                                                      
88 „Notið“ í merkingunni að hafa ánægju af. 
89 „Fjölskylda“ kjarnafjölskylda, ekki stórfjölskylda. 
90 SJá neðanmálsgrein 89 
91 Sjá neðanmálsgrein 89 
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G90a EF SVARANDI ER Í LAUNÐU STARFI (skráð sem 1 í G59) 
 
TIL SPYRILS: SKRÁ Í SAMRÆMI VIÐ SVÖR Í G60 
 
 
   Launþegi (skráð sem 1 í G60) 1 NÆST G91 

   Allir aðrir (skráð sem 2 í G60) 2 NÆST G110 

  
 
 
G91  Hver eru heildarlaun þín að jafnaði fyrir skatt, greiðslur í lífeyrissjóð og stéttarfélagsgjöld? 
 

SKRÁ UPPHÆÐ  NÆST G93 
  Í krónum 
 
  EÐA SKRÁ (Neitar að svara) n7  NÆST G92 
   (Veit ekki) n8  NÆST G92 
 
[Ef svar vantar og vegna gengisútreikninga, sjá leiðbeiningar um innslátt.] 
 
 
 
 
G92  Og hver eru útborguð laun þín (eftir að skattar og önnur  launatengd gjöld hafa verið dregin frá)?  Ef 
launagreiðslur eru mismunandi, skráðu laun eins og þau voru þegar svarandi fékk síðast greitt fyrir heilt 
tímabil 
 

SKRÁ UPPHÆÐ   NÆST G93 
 Í krónum  
 
  EÐA SKRÁ (Neitar að svara) n7  NÆST G110 
   (Veit ekki) n8  NÆST G110 
 
[Ef svar vantar og vegna gengisútreikninga, sjá leiðbeiningar um innslátt.] 

 
 
G93 Hvað eru þetta laun fyrir langt tímabil? 
 

Eina klukkustund 01 

Einn dag 02 

Eina viku 03 

Tvær vikur 04 

Fjórar vikur 05 

Mánaðargreiðsla 06 

 Ár 07 

 (Veit ekki) 88 

 

 
NÆST 
G110 
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SPYRJA EF AÐALLEGA Í NÁMI (skráð sem 2 í G59) 
 
G94 SPJALD 81 Á hvaða skólastigi er námið sem þú stundar núna? Vinsamlega notaðu þetta spjald.  
    
   Barnaskólastigi 01 

   Grunnskólastigi 02 

   Framhaldsskólastigi 03 

   Nám eftir framhaldsskólastig, ekki á háskólastigi 04 

   Grunnnám á háskólastigi 05 

   Framhaldsnám á háskólastigi 06 

   Fullorðinsfræðsla 07 

   (Veit ekki) 88 
 
 
SPJALD 82 Ef þú hefur námsumhverfi þitt í huga, hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi 
fullyrðingum.  Svarmöguleikarnir eru á þessu spjaldi. 
   

Mjög 
sammála

 
Sammála 

Hvorki 
sammála né 
ósammála 

 
Ósammála  

 
Mjög 

ósammála 

 
(Veit 
ekki) 

G95 Húsnæðið er aðlaðandi. 1 2 3 4 5 8 
        
G96 Yfirleitt er friður og ró í 

kennslustundum. 
1 2 3 4 5 8 

        
G97 Sumir kennarar koma illa fram 

eða eru ósanngjarnir við mig. 
1 2 3 4 5 8 

        
G98 Sumir nemendur koma illa 

fram eða eru ósanngjarnir við 
mig. 

1 2 3 4 5 8 

        
G99 Kennarar eru áhugasamir  um 

nemendur. 
1 2 3 4 5 8 

        
G100  Ef ég gagnrýni eitthvað  

hlusta kennararnir á það sem 
ég hef að segja. 

1 2 3 4 5 8 

        
G101 Það eru nemendur í mínum 

bekk/hóp sem ég get rætt við 
og fengið hjálp frá. 

1 2 3 4 5 8 

        
G102 Nám mitt kemur í veg fyrir að 

ég geti sinnt fjölskyldu minni 
eins mikið og ég vildi. 

1 2 3 4 5 8 

        
G103 Skyldur mínar við fjölskylduna 

koma í veg fyrir að ég geti 
sinnt námi mínu eins vel og 
ég vildi. 

1 2 3 4 5 8 
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G104   NOTA SPJALD 83 :  Finnst þér að kennararnir veiti þér  þá aðstoð sem þú þarft við námið? 

 Já, alltaf 1 

 Já, oft 2 

 Ekki mjög oft 3 

 Nei, aldrei 4 

 (Veit ekki) 8 

 
 
G105 Hvað fara að jafnaði margar klukkustundir á viku í að sinna náminu? Teldu með allt sem tengist 

námi, svo sem tímasókn, heimavinnu, ritgerðasmíð og prófundirbúning. 
 

SKRÁ FJÖLDA KLUKKUSTUNDA HÉR       
SKRÁ 100 tíma eða fleiri sem 100 

 
EÐA SKRÁ   (Veit ekki)   888   

 
 
G106 Í námi þínu, finnst þér að jafnaði að þú hafir... LESA UPP... 
 
 …alltof mikið að gera, 1 

 aðeins of mikið að gera, 2 

 hæfilega mikið að gera, 3 

 aðeins of lítið að gera, 4 

 eða, alltof lítið að gera? 5 

 (Veit ekki) 8 

 
 
G107 Finnst þér yfirferðin í náminu vera of hæg, hæfileg eða of hröð? 

Of hæg yfirferð 1 

Hæfileg yfirferð 2 

Of hröð yfirferð 3 

(Veit ekki) 8 

NÆST G110 
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SPYRJA EF SVARANDI ER Á EFTIRLAUNUM (skráð sem 3 í G59) 
 
G108 Hvaða ár fórst þú á eftirlaun? 
 

SKRÁ ÁRTAL       NÆST G109 
 

OR CODE (Veit ekki)   8888 NÆST G109 
  (Var aldrei í launuðu starfi) 7777 NÆST G110 

 
 
G109 Vildir þú hætta að vinna á þeim tíma eða hefðir þú kosið að halda áfram launuðu starfi? 

Vildi hætta að vinna 1 
Hefði kosið að halda áfram launuðu starfi 2 

(Veit ekki) 8 

 
 
 
ALLIR 
G110 TIL SPYRILS: SKRÁ Í SAMRÆMI VIÐ SVÖR Í F3 
    
 
   VIÐMÆLANDI FÆDDUR EFTIR 1934 1 NÆST G111 
   (F3 = 1935-1990 meðtalin)  

   ALLIR AÐRIR 2 NÆST G117 

 
 

SPYRJA EF VIÐMÆLANDI ER YNGRI EN 70 
SPJALD 84 Ef þú værir að velja þér starf, hversu mikilvæg væru eftirfarandi atriði fyrir ákvörðun þína? 
 
  Alls ekki 

mikilvægt 
Ekki 

mikilvægt 
Hvorki 

mikilvægt né 
ómikilvægt 

Mikilvægt Mjög 
mikilvægt 

(Veit 
ekki)

G111 Starfsöryggi 1 2 3 4 5 8 
        
G112 Góð laun 1 2 3 4 5 8 
        
G113 Góðir möguleikar 

á framgangi í 
starfi 

1 2 3 4 5 8 

        
G114 Svigrúm til að 

nýta eigið 
frumkvæði í starfi 

1 2 3 4 5 8 

        
G115 Starf sem gerir 

þér kleift að 
sameina vinnu og 
fjölskyldulíf 

1 2 3 4 5 8 
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G116 Ef þú mættir ráða, hve marga tíma á viku, ef einhverja myndir þú vilja vinna?  Hafðu í huga að 

tekjurnar tækju mið af því hve marga tíma þú ynnir. 
    

   SKRÁ FJÖLDA KLUKKUSTUNDA HÉR 
   
   (Veit ekki) 888 

 
SPYRJA ALLA 
G117 Geturðu rifjað upp hvaða ár þú fékkst þitt fyrsta launaða starf? (Með fyrsta starfi er átt við starf sem 

varði að minnsta kosti 6 mánuði og að minnsta kosti 20 tíma á viku) 
 

 
SKRÁ ÁRTAL      NÆST G118  

 
EÐA SKRÁ (Veit ekki)  8888  NÆST G118 

 
(hef ekki haft slíkt starf) 7777  FARA AÐ LOKATÍMA                 

  
  
 
G118 Í hversu mörg ár, samanlagt, hefur þú verið í launuðu starfi? 
 
TIL SPYRILS: Ekki skiptir máli hvort um er að ræða ár í fullu starfi eða hlutastarfi. 
    

   SKRÁ ÁRAFJÖLDA HÉR 

   (Veit ekki) 888 

 
G119 SKRÁ KYN: 

   KONA 1 NÆST G120 
 

   KARL 2 FARA AÐ LOKATÍMA  
     
 
 

G120 TIL SPYRILS: SKRÁ SVAR EÐA SKRÁ Í SAMRÆMI VIÐ SVÖR Í F4 og G45 
                              

      Svarandi á barn (Börn á heimilinu í F4 eða  

   sem ekki búa á heimilinu í G45) 1 NÆST G121 

 
   Allir aðrir 2 FARA AÐ LOKATÍMA  
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G121 NOTA SPJALD 85 Ef þú tekur saman þann tíma sem þú hefur verið í fæðingar- eða foreldraorlofi, 
hversu lengi alls hefur þú verið algerlega heimavinnandi við að annast barnið/börnin?   

 
Hef aldrei verið einungis heimavinnandi vegna barna 01 NÆST G123 

Allt að sex mánuði 02 

Lengur en 6 mánuði og allt að 12 mánuðum 03 

Lengur en ár og allt að 2 árum 04 

Lengur en 2 ár og allt að 3 árum 05 

Lengur en 4 ár og allt að 10 árum 06 

Lengur en 10 ár 07 

NÆST G122 

(Veit ekki) 88 NÆST G123 

 
G122 Telur þú að þetta hafi haft neikvæð áhrif á starfsferil þinn?  Ef já – er það örugglega eða líklega?  Ef 
nei – er það örugglega ekki eða líklega ekki? 
 
 Já, örugglega 1 

 Já, líklega 2 

 Nei, líklega ekki 3 

 Nei örugglega ekki 4 

 (Veit ekki) 8 

 
G123 NOTA SPJALD 86  Hversu lengi samanlagt hefur þú verið í hlutastarfi frekar en fullu starfi vegna 

þess að þú varst að annast barnið þitt/börnin þín? 
 

Hef aldrei verið í hlutastarfi frekar en fullu starfi vegna barna 01 AÐ 
LOKATÍMA 

Allt að sex mánuðum 02 

Lengur en 6 mánuði og allt að 12 mánuðum 03 

Lengur en ár og allt að 2 árum 04 

Lengur en 2 ár og allt að 3 árum 05 

Lengur en 4 ár og allt að 10 árum 06 

Lengur en 10 ár 07 

NÆST G124 

(Veit ekki) 88 AÐ 
LOKATÍMA 

 
G124 Telur þú að þetta hafi haft neikvæð áhrif á starfsferil þinn?  Ef já – er það örugglega eða líklega?  Ef 
nei – er það örugglega ekki eða líklega ekki? 
 
 Já, örugglega 1 

 Já, líklega 2 

 Nei, líklega ekki 3 

 Nei örugglega ekki 4 

 (Veit ekki) 8 
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SPYRILL SKRÁIR LOKATÍMA:                          (nota 24 klst. kerfi) 
 
ATHUGASEMD: 
 
NÚ SKAL LEGGJA FYRIR SPURNINGAR ÚR H- OG I-HLUTA 
 
SPYRILL SKRÁIR: 
 
 
VIÐTALSÚTGÁFA: 
NOTA SÝNISPJÖLD EINS OG FYRIRMÆLI SEGJA TIL UM A   1 

 B  2 

       C        3 
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