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Leiðbeiningar fyrir spyrla 

Tengiliðir hjá Félagsvísindastofnun eru: 

Heiður Hrund Jónsdóttir, verkefnastjóri  

Sími: 525 4167/896 7361 

Netfang: hhj@hi.is 

Hrefna Guðmundsdóttir, verkefnastjóri 

Sími: 525 4174/840 0202 

Netfang: hgud@hi.is 

Gögn í spyrlamöppu: 

Leiðbeiningar fyrir spyrla 

Þagnarheit 

Kynningarbréf til þátttakenda 

Spjöld (einn standur með A5-spjöldum, eitt hefti með A4-spjöldum) 

Eintak af spurningalista í pappírsformi skyldi tölva klikka í viðtali. 

Eyðublöð fyrir skriflegt samþykki fyrir framahaldskannanir 

Happdrættismiðar 

Eyðublöð fyrir upplýsingar um einkenni heimilisins 

Nafnspjöld / barmmerki 

Minnisblokk til að skrá upplýsingar frá símaspyrli 

Akstursdagbók 

Gjöf til þátttakenda - súkkulaði 

Á tölvutæku:  

Interview station 9.5 

Yfirlit viðtala 
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Áður en þið byrjið á að taka viðtöl lesið spurningalistann á prenti vel og takið 

að minnsta kosti eitt æfingaviðtal í forritinu. Æfingaviðtal á alltaf að merkja 

nafni ykkar og svo númerið 9999.  

 

Vikulega á að skila viðtölum >> senda á Hrefnu. Sjá nánar á bls. 7. 

Hvert viðtal á að skrá undir nafni spyrils og númeri svarenda. T.d. Hrefna_223 

 

Þegar viðtölum er skilað á að fylgja þeim útfyllt „yfirlit viðtala“.  
Skjalið skal merkja á eftirfarandi hátt:  
Yfirlit yfir viðtöl_[nafn spyrils]_[dagsetning sem skilað er] 

Dæmi frá Heiði sem skilar 9. október: „Yfirlit yfir viðtöl_Heiður_091012“ 

 

Stutt lýsing á verkefninu 

Um er að ræða könnun á félagslegu umhverfi Evrópubúa (Eurpean Social Survey=ESS). 

Könnun þessi er gerð í flestum löndum Evrópu. Hér á landi mun hún ná til tæplega 1500 

manns á aldrinum 15 ára og eldri í öllum landshlutum. Úrtakið var dregið úr þjóðskrá með 

tilviljunaraðferð. Könnun sem þessi var síðast gerð hér á landi árið 2005. Í könnuninni verður 

spurt um framtíðarsýn og viðhorf til lífshátta, fjölskyldumála, trúar og þjóðfélagsmála. 

Könnunin mun veita ómetanlegar heimildir um hugarfar og lífshætti Íslendinga og þróun á 

lífsskoðunum og lífsháttum þeirra. Einnig mun könnunin veita upplýsingar um viðhorf 

Íslendinga og lífshætti í samanburði við aðrar þjóðir.   

 

 

 

 Hámarksfjöldi viðtala á hvern spyril eru 48 viðtöl.  

 Lágmarksfjöldi viðtala á hvern spyril, fyrir utan æfingarviðtal eru 5 viðtöl. 
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1. Ferlið fyrir viðtalsspyrla 

Könnunin fer þannig fram að í úthringiveri Félagsvísindastofnunar starfa spyrlar sem hringja í 

fólk sem lenti í úrtakinu og bóka viðtalstíma. Spyrlarnir í úthringiveri munu svo hringja í 

spyrlana sem sjá um viðtöl og úthluta þeim bókuðum viðtölum.  

 Spyrill í símaveri hefur samband og gefur upplýsingar um nafn, heimilisfang og númer 

viðmælandans. Þetta þarf að skrá í minnisblokkina auk dagsetningar og tímasetningar 

viðtals. 

 Best er að byrja á að fylla út „upplýsingar um einkenni heimilis“. Ef það tekst ekki 

VERÐUR að skrá niður þær upplýsingar áður en svæðið er yfirgefið. Þetta eyðublað á 

að fylla út þó svo farin sé fýluferð og ekkert viðtal náist. 

 Viðtalið er tekið. 

 Ef viðmælandinn samþykkir þátttöku í viðbótarkönnunum þarf að fá undirskrift hans 

á til þess gert eyðublað. 

 Ahenda viðmælandanum happdrættismiða sem hann fyllir út og hefur val um hvort 

hann sendir inn sjálfur eða fái spyril til að koma til skila. 

 Ágætt er að nýta tækifærið og svara spyrlaspurningunum á meðan viðmælandinn 

fyllir út eyðublöðin. Segja jafnvel að þú sért að ganga frá og vista. 

 Ef „upplýsingar um einkenni heimilis“ voru ekki skráðar í upphafi skal það gert strax 

eftir viðtal.  

 

 Starfsfólk Félagsvísindastofnunar hringir í 10% neitana, 5% svara og 5% þeirra sem 

næst ekki í.  

 Þegar þið hafið lokið þremur viðtölum þarf að skila þeim inn og verkefnastjóri fer yfir. 

 Ekki taka viðtal við neinn sem þú þekkir. Láttu símaspyril/umsjónarmann vita og 

einhver annar spyrill mun taka viðtalið. 

 Það má aldrei taka viðtal við annan aðila en þann sem lent hefur í úrtakinu. 

 Spyrlar skila vikulega inn viðtölum sem þeir hafa tekið og útfylltu yfirliti viðtala. 

Sömuleiðis þarf að skila inn útfylltum eyðublöðum: 

o Upplýsingar um einkenni heimilis 

o Undirskrifuðu samþykki fyrir framhaldsrannsókn 

o Útfylltir happdrættismiðar 
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2. Áður en viðtal hefst 

Áður en viðtalið hefst skalt þú hafa númer svarenda tilbúið skrifað niður hjá þér. Gott er að 

vera búin(n) að skrá númerið í minnisblokkina og hafa hana tilbúna fremst í spyrlamöppunni. 

Það er gríðarlega mikilvægt að rétt númer skráist á réttan svaranda!   

 

Helst að byrja á að fylla út „upplýsingar um einkenni heimilis“ áður en bankað er upp á hjá 

viðmælandanum. Þetta eyðublað skal fylla út þó svo að farin sé fýluferð. 

 

Þegar þú kemur á heimili viðmælanda (eða þann stað sem viðtalið fer fram) er mikilvægt að 

þú sýnir viðkomandi kurteisi, s.s. kynnir þig aftur með nafni, farir úr skóm í forstofu og svo 

framvegis. Þegar þið hafið komið ykkur fyrir er upplagt að afhenda viðmælanda gjöfina og 

hefja svo viðtalið. Gjarnan má byrja á því að kynna könnunina aftur og ítreka trúnað. 

 

Reynið að sjá til þess að aðrir einstaklingar séu ekki viðstaddir. Afhendið spjaldabókina í 

byrjun viðtals og biðjið viðmælendur að fletta í takt við ykkur. 

 

Hafðu alltaf með þér rafmagnssnúru fyrir tölvuna. 
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3. Um spurningarnar 

Mikilvægt er að lesa spurningalistann vel yfir og skoða sérstaklega vel svarmöguleika.  

Skoðaðu líka spjöldin vel. Varðandi skráninguna þá hefur það stundum gerst að ef um 

svarmöguleikann annað er að ræða, merki spyrlar óhóflega mikið í hann jafnvel þó 

svarmöguleiki sé til staðar sem svarið fellur undir.  

 

Ekki umorða spurningarnar. Spurningarnar eru mælitæki á viðhorf og það er mikilvægt að 

allir séu spurðir nákvæmlega sömu spurningarinnar. Það má endurtaka spurningu en ekki 

umorða hana. 

 

Könnunin er viðhorfakönnun. Því er mikilvægt að veita ekki neinar vísbendingar og hjálpa 

ekki viðmælendum á nokkurn hátt. Ekki útskýra með dæmum, berið því við að þó að eitthvað 

virðist flókið, þá séuð þið að leita að skilningi viðkomandi á tiltekinni spurningu. Þetta sparar 

ykkur tíma því að margt er óljóst og huglægt. Þetta veldur einnig minni skekkju. 

 

Spyrjið fordómalaust. Margar spurningarnar vekja upp ákveðnar tilfinningar hjá spyrlum og 

viðmælendum. Munið að þið hafið enga skoðun í viðtölunum. 

 

Öllu máli skiptir að hver listi sé unnin af nákvæmni og vandvirkni, hver smávilla gerir 

könnunin ónákvæma og erfiða í úrvinnslu. 

 

Ef ykkur finnst eitthvað óskýrt eða erfitt í listanum >>> alltaf að hringja í Heiði eða Hrefnu 

og fara yfir hversu smávægilegt sem það kann að virðast.  

 

Spyrlar þurfa að:  

 Hlusta vel 

 Vekja áhuga á könnuninni 

 Orða spurningarnar nákvæmlega eins og þær koma fyrir 

 Aldrei að ýta svarenda einum svarmöguleika 

 Vera nákvæmir og vandvirkir 

 Gæta að því að svarandinn sé með rétt spjald fyrir framan sig 

 Gæta þess að svarandinn sjái ekki á tölvuskjáinn 
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4. Að taka viðtal -  opna forritið 

Opna icon á skjáborðinu sem heitir Interview Station 10.5.  >> Activate now (þarf aðeins að 

gera einu sinni) 

 

Nýtt viðtal:  Velja New-flipann ofarlega vinstra megin.  

Fyrir Question-línuna smellið á Browse og finnið skránna ESS_spurningalisti_2012.QES  

(My Computer  System (C:)  Program Files  survey105i  

ESS_spurningalisti_2012.QES). 

 

Í Data-línuna fyrir neðan Question-línuna skal skrifa heitið á skránni þar sem fram kemur 

nafn spyrils og númer svaranda (t.d. Jón_1234).  

Undir Options á alltaf að vera hakað í „Require Enter Key“ og „Automatic Questionnaire 

Numbering“.  

Að þessu loknu skal smella á OK-hnappinn. 

 

Þá opnast nýr gluggi með línunni ‘Number for First Questionnaire’. Þar skal standa 1.  

Smellið svo á OK-hnappinn. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nú ætti allt að vera klárt svo hefja má viðtal. Fyrst þarf þó að skrá inn tímasetningu, 

dagsetningu og númer svaranda. Því næst skal smella á Next-hnappinn neðst á síðunni (eða 

Enter á lyklaborðinu). Eftir að svar hefur verið fyllt út skal alltaf smella á Next-hnappinn eða 

Enter á lyklaborðinu. Þetta gildir einnig um aðrar spurningar í forritinu. Hægt er að fara aftur 

í næstu spurningu á undan með því að smella á Previous-hnappinn neðst á skjámyndinni.  

 

Ath! Ef farið er aftur á bak um fleiri en eina spurningu skal skrá tölustafinn 0 (núll) í öllum 

spurningum sem bakkað er um (dæmi: Erum í spurningu 5 og viljum breyta svari í spurningu 

2. Þá er svarið í spurningu 5 strokað út og smellt á Previous-hnappinn. Skrifað er 0 í 

spurningum 4 og 3 og svarmöguleikanum í 2 breytt. Síðan er haldið áfram eins og ekkert hafi 

í skorist). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Þegar búið er að svara öllum spurningum opnast sjálfkrafa gluggi þar sem spurt er hvort 

halda skal áfram með nýjan spurningalista (Continue with another questionnaire?). Því skal 
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svara neitandi (No). Þá opnast nýr gluggi þar sem spurt er hvort spyrill vilji gera nýja skrá (Do 

you want to create another new file?). Því skal einnig svara neitandi (No). 

Þá er viðtali lokið og loka má forritinu. 

 

Niðurstöður hvers viðtals fara sjálfkrafa í skrá sem ber sama nafn og var skráð í Data-línuna 

áður en viðtalið hófst (t.d. Jón_123.DAT). Þessi skrá er geymd í möppunni survey105i  

(My Computer  System (C:)  Program Files  survey105i). 

Halda þarf vel utan um skrár af þessu tagi. 

 

5. Að vista viðtal ef svarandi vill gera hlé á spurningalistanum og halda 
áfram síðar.  

 

Spyrill nóterar hjá sér númer spurningalistans og númer spurningar sem viðkomandi er 

kominn á þegar hlé er gert á viðtali. 

Spyrill ýtir á „Skip“ takkann og fer á seinustu spurninguna. 

Á seinustu spurningunni ýtir spyrill á „Next“. 

Spyrill ýtir á „No“ við hvort hann vilji byrja annan spurningalista. 

Þegar spyrill ætlar að halda áfram með spurningalistann síðar velur spyrill „Edit“ hnappinn 

(ofarlega til vinstri) og opnar gagnaskránna. 

Þar velur hann númer spurningalistans sem spyrill skrifaði hjá sér þegar hlé var gert á 

viðtalinu. 

Því næst er valinn „Skip“ hnappurinn og spurningin valin sem komið var að síðast og viðtalið 

getur þá haldið áfram. 

 

6. Skila þarf gögnum vikulega 

Sendið skrárnar sem eru með loknum viðtölum til Hrefnu vikulega (hgud@hi.is). Skrárnar eru 

á C-drifinu í möppunni survey105i (My Computer  System (C:)  Program Files  

survey105i). 

 

 Á sama tíma á að skila útfylltu „yfirliti viðtala“. 

 Reglulega þarf að skila inn útfylltum eyðublöðum (Upplýsingar um einkenni heimilis, 

undirskrifað samþykki, útfylltir happdrættismiðar) 
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7. Laun 

Fyrir hvert viðtal verða greiddar 4.000 krónur auk aksturskostnaðar (117,5 kr. per km).  

 Ef spyrill fer í fýluferð greiðast 1.000 krónur. 

 Spyrlar þurfa að halda skrá um akstur per. viðtal og fýluferðir.  

 

Greiddur verður bónus til spyrla á þremur tímapunktum:  

 Að loknum 20 viðtölum >>  15.000 þúsund kr.  

 Að loknum 34 viðtölum >>  15.000 þúsund kr.  

 Að loknum 48 viðtölum >> 20.000 þúsund kr. 

 

 

Gangi ykkur vel! 
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Leiðbeiningar fyrir spyrla í símaveri 
 

Tengiliðir hjá Félagsvísindastofnun er:  

Heiður Hrund Jónsdóttir, verkefnastjóri  

Sími: 525 4167/896 7361 

Netfang: hhj@hi.is 

 

Hrefna Guðmundsdóttir, verkefnastjóri  

Sími: 840 0202 

Netfang: hgud@hi.is 

 

Gögn í spyrlamöppu: 

Leiðbeiningar fyrir spyrla í símaveri 

Þagnarheit 

Kynningarbréf til þátttakenda 

Sýnishorn af texta fyrir símtal 

Eintak af spurningalista á pappírsformi  

 

Á tölvutæku:  

Skjalið „Bókuð viðtöl með spyrlaskrá“ 

 

Stutt lýsing á verkefninu 

Um er að ræða könnun á félagslegu umhverfi Evrópubúa (Eurpean Social Survey=ESS). 

Könnun þessi er gerð í flestum löndum Evrópu. Hér á landi mun hún ná til tæplega 1500 

manns á aldrinum 15 ára og eldri í öllum landshlutum. Úrtakið var dregið úr þjóðskrá með 

tilviljunaraðferð. Könnun sem þessi var síðast gerð hér á landi árið 2005. Í könnuninni verður 

spurt um framtíðarsýn og viðhorf til lífshátta, fjölskyldumála, trúar og þjóðfélagsmála. 

Könnunin mun veita ómetanlegar heimildir um hugarfar og lífshætti Íslendinga og þróun á 

lífsskoðunum og lífsháttum þeirra. Einnig mun könnunin veita upplýsingar um viðhorf 

Íslendinga og lífshætti í samanburði við aðrar þjóðir.  
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1. Ferlið fyrir spyrla í símaveri 

Könnunin fer þannig fram að í úthringiveri Félagsvísindastofnunar starfa spyrlar sem hringja í 

fólk sem lenti í úrtakinu og bóka viðtalstíma. Spyrlarnir í úthringiveri munu svo hringja í 

spyrlana sem sjá um viðtöl og úthluta þeim bókuðum viðtölum.  

 Í Catglobe er niðurstaða símtals skráð ef ekki næst í viðmælandann. 

 Í Catglobe er niðurstaða símtals skráð ef hafa á samband aftur síðar. 

o Ef viðkomandi er veikur eða illa fyrir kallaður (ekki langtíma veikindi sem 

koma í veg fyrir þátttöku á rannsóknartímabilinu) skal hafa samband aftur 

síðar en ekki skrá sem brottfall. 

o Hér á aldrei að skrá brottfall eða neitanir, það er gert inni í 

spurningalistanum eftir að náðst hefur tal af viðmælandanum. 

 Um leið og tal næst af viðmælanda er merkt við „Svarar“ í Catglobe. Þá opnast 

spurningalisti þar sem útkoma símtalsins er skráð. 

o Ef viðkomandi neitar svarar spyrillinn nokkrum spurningum um ástæðu 

neitunar o.fl. 

o Ef viðkomandi talar ekki íslensku skráir spyrillinn það tungumál sem 

viðmælandinn talar. 

o Ef viðkomandi er annars konar brottfall er það skráð. 

 Ef viðkomandi samþykkir þátttöku er fundinn hentugur tími fyrir viðtal og 

heimilisfang fengið staðfest (eða önnur staðsetning viðtals ef það á við). 

 Hver spyrill í símaveri hefur sitt eintak af Excel-skjali sem heitir „Bókuð viðtöl með 

spyrlaskrá“. Í þessu skjali má finna upplýsingar um starfandi viðtalsspyrla sem úthluta 

á bókuðum viðtölum til.  

o Eftir að viðtal hefur verið bókað í síma skráir spyrill upplýsingar um 

viðmælandann og hið bókaða viðtal í skjalið. Skráningu á númeri svarenda 

þarf að tékka sérstaklega af hvort það sé ekki örugglega rétt skráð. 

o Því næst finnur spyrill í símaveri (eða yfirspyrill) hentugan viðtalsspyril og 

kemur upplýsingunum um bókað viðtal til hans í gegnum síma en senda þær 

sömuleiðis í tölvupósti.   

o Í skjalið skal sömuleiðis skrá nafn og númer viðtalsspyrils sem tók viðtalið að 

sér.  
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2. Að ná sambandi við viðmælendur 

Þeir sem lentu í úrtakinu hafa fengið sent kynningarbréf um rannsóknina sem þú hefur eintak 

af í gögnum þínum.   

Þegar þú hringir til væntanlegra viðmælenda og kynnir þig verður fullt nafn að koma 

fram. Það eykur trúverðugleika fyrir utan það að vera sjálfsögð kurteisi. Algjört skilyrði er að 

nafn Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands komi fram en annars skaltu skoða hugmynd að 

kynningartexta fyrir símtöl.  

 

Nokkur ráð til að hækka svarhlutfallið: 

 Látið yfirspyril vita ef illa gengur að ná sambandi við viðmælanda, t.d. ef alltaf er 

slökkt á farsíma. Yfirspyrill þekkir leiðir til að finna fólk sem skipt hefur um símanúmer, 

hefur flutt eða annað. 

 Ef fólk er tortyggið og kannast ekki við að hafa fengið kynningarbréf má bjóðast til að 

senda þeim kynningarbréf á ný og hafa svo samband síðar. Halda utan um þessar 

upplýsingar og koma þeim til yfirspyrils. 

 

Ef fólk er tregt til  

 Stundum er gott að bjóðast til að hringja síðar, þegar betur hentar ef þið fáið á 

tilfinninguna að viðmælandinn sé við það að fara að neita þátttöku. Oft fer samþykki 

um þátttöku bara eftir því hvernig við hittum á þegar tal næst af viðkomandi í síma. 

Það gæti gengið betur þegar hringt er við betra tækifæri. 

 Gögnin munu verða notuð á mjög víðtækan hátt, ríkisstjórnin og þjóðþing um alla 

Evrópu hafa notfært sér ESS-gögn, sérfræðingar í Háskólum, stjórnmálamenn og 

almenningur um alla Evrópu. Nú þegar hafa 47.000 manns notfært sér þau gögn sem 

nú þegar eru til úr fyrri könnunum. 

 Bæði stjórnmálafólk og fjölmiðlar beina athygli sinni nú að mikilvægum málefnum 

sem Íslendingar standa nú frammi fyrir en þessi rannsókn sýnir hvað almenningur 

hefur að segja. Niðurstöðurnar mun sýna viðhorf og álit almennings og á hvaða hátt 

þau eru ólík fólki í öðrum Evrópulöndum. 

 Leggja áherslu á að könnunin sé mjög fjölbreytt og þar er eitthvað sem allir hafa 

áhuga á. 
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 Minna fólk á að það sé aldrei verið að kanna þekkingu fólks á ákveðnum málefnum. 

Ekki eru til nein rétt eða röng svör. Svör allra eru jafnrétthá. 

 Viðtalið mun taka um eina klukkustund og í þakklætisskyni fá allir happdrættismiða 

þar sem fyrsti vinningur er 100.000 króna gjafabréf í 

Kringlunni/Smáralind/Laugaveginum eða ákveðinni verslun að vali vinningshafans. 

Auk þess verða dregnir út tíu vinningar að upphæð 10.000 krónum hver. 

 Spyrja fólk hvort það vilji prófa og láta reyna á listann, það megi alltaf sleppa einstaka 

spurningum. 

 Leggja áherslu á að það sé mikilvægt að sem flestir taki þátt, óháð því hvað það veit 

eða hvaða skoðanir það hefur, svo niðurstöður verði sem marktækastar. Ekki hægt að 

bæta við öðrum svaranda í stað viðmælandans. (Stundum má taka fram að það vanti 

svör frá [kyn], [aldur], [hverfi/bær]. T.d. „Það er okkur mjög mikilvægt að fá svör frá 

ungum konum á Vestfjörðunum og við megum ekki taka viðtal við aðrar en þær sem 

lentu í úrtakinu“ og reyna að höfða þannig beint til viðmælandans). 

 Um er að ræða óformlegt og skemmtileg viðtal 

 Fyllsta trúnaðar er gætt við þátttakendur og ekki verður hægt að rekja niðurstöður til 

einstakra svarenda. Farið er eftir ströngustu reglum um persónuvernd. 

 Bjóða þátttakendum að taka þátt á öðrum stað en heimili sínu. Má t.d. bjóða upp á 

húsnæði Félagsvísindastofnunar (Gimli við Sæmundargötu – 2. hæð. Ný bygging við 

hliðina á Odda) eða á öðrum stað svo framarlega sem þar er ágætis næði. 
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3. Mikilvæg atriði 

 

Gættu þess að tala eingöngu við þann sem lenti í úrtakinu. Góð regla er að skoða alltaf 

fæðingarár og spyrja um viðmælanda með fullu nafni til að koma í veg fyrir misskilning og að 

rangur aðili svari könnuninni. 

 

Mjög mikilvægt er að skrá rétta niðurstöðu símtals og muna að neitanir og brottfall á fylla út 

inni í „spurningalistanum“ eftir að hakað hefur verið í „Svarar“. Hér merkir „Svarar“ að ná tali 

af viðmælanda en ekki að viðmælandinn ætli að taka þátt í rannsókninni. 

 

Ef upplýsingar fást um breytt símanúmer eða nýtt heimilisfang (ef ekki næst í viðmælandann 

í síma) skal skrá þær upplýisingar niður og koma til yfirspyrils. Yfirspyrill mun uppfæra 

símanúmer og/eða heimilisfang viðkomandi inni í kerfinu. 

 

4. Laun 

 

Greiddar eru krónur 2.050 á klukkutímann ef spyrlar koma með og vinna á eigin fartölvur. 

Spyrlar geta fengið afnot af tölvu í símaveri og fá þá greiddar krónur 1.950 á klukkutímann.  

 

Greiddur verður bónus til spyrla í símaveri eftir ákveðinn fjölda bókaðra viðtala:  

• Að loknum 20 bókuðum viðtölum >>  5.000 þúsund kr.  

• Að loknum 35 bókuðum viðtölum >>  5.000 þúsund kr.  

• Að loknum 50 bókuðum viðtölum >> 5.000 þúsund kr. 

 

• Starfsfólk Félagsvísindastofnunar hringir í 10% neitana, 5% svara og 5% þeirra sem næst 

ekki í. 

 

 

Gangi ykkur vel! 
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Kynningartexti ef viðkomandi kannast ekkert við 

könnunina – þetta eru bara punktar – ekki til að fara eftir 

í einu og öllu 

Góðan dag / Góða kvöldið.  

Ég heiti [NAFN] og kem frá Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.  

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands stendur þessa dagana fyrir könnun á félagslegu 

umhverfi Evrópubúa sem jafnframt er verið að framkvæma í öðrum löndum í Evrópu.  

Ég er hér vegna þessarar könnunar en ekki hefur náðst í þig í síma til að bóka viðtal (eða það 

sem við á samkvæmt úrtakssblaði) 

Mig langaði að athuga hvort (það stæði betur á (ef hefur neitað áður)) ég mætti leggja 

könnunina fyrir þig (út á landi má endilega vísa til þess: „þar sem ég er í bænum“)… hérna 

má bara nota hvað sem er til að reyna að fá viðkomandi til að taka þátt.  

Ef tími hentar ekki: Mætti ég bóka tíma hjá þér til að taka viðtal við þig? Viðtalið fer fram á 

þeirri stund og stað sem þér hentar.  

Ef viðkomandi vill nánari lýsingu/hefur ekki fengið kynningarbréfið:  

• Meginmarkmið er að skoða líðan og viðhorf almennings til ýmissa atriða svo sem 

framtíðarsýnar og viðhorf til lífshátta, fjölskyldumála, trúar og þjóðfélagsmála. 

Niðurstöðurnar verða svo bæði skoðaðar í samræmi við önnur Evrópuríki auk þess sem hægt 

er að fylgjast með þróun yfir tíma.  

• Má taka dæmi um spurningar – sem þið hafið reynslu af að fólk finnist áhugaverðar og 

skemmtilegar.  

• Um er að ræða óformlegt og skemmtilegt viðtal.  

• Fyllsta trúnaðar er gætt við þátttakendur og ekki verður hægt að rekja niðurstöður til 

einstakra svarenda. Farið er eftir ströngustu reglum um persónuvernd. 

• Það er mjög mikilvægt að fá góða vitneskju um þessi mál þar sem miklar breytingar eru að 

verða á þjóðháttum hér á landi og væntanlega einnig á viðhorfum fólks.  

• Könnunin mun veita ómetanlegar heimildir um hugarfar og lífshætti Íslendinga í samanburði 

við aðrar þjóðir.  

• Könnun sem þessi var síðast gerð hér á landi árið 2005. Þá tóku landsmenn vel á móti 

starfsfólki stofnunarinnar og er það von okkar að þeir geri það einnig nú. Mjög mikilvægt er 

að allra flestir í úrtakinu taki þátt. Þitt svar skiptir því miklu máli.  

• Könnunin nær til 1.500 manna tilviljunarúrtaks fólks af öllu landinu.  
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• Fyllsta trúnaðar er gætt við þessa könnun, hún hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og 

ekki verður hægt að rekja niðurstöður til einstakra þátttakenda.  

  

Ef fólk er tregt til  

 Viðtalið mun taka um eina klukkustund og í þakklætisskyni fá allir happdrættismiða þar 

sem fyrsti vinningur er 100.000 króna gjafabréf í Kringlunni/Smáralind/Laugaveginum 

eða ákveðinni verslun að vali vinningshafans. Auk þess verða dregnir út tíu vinningar að 

upphæð 10.000 krónum hver. 

 Gögnin munu verða notuð á mjög víðtækan hátt, ríkisstjórnin og þjóðþing um alla Evrópu 

hafa notfært sér ESS-gögn, sérfræðingar í Háskólum, stjórnmálamenn og almenningur 

um alla Evrópu. Nú þegar hafa 47.000 manns notfært sér þau gögn sem nú þegar eru til úr 

fyrri könnunum. 

 Þetta er tækifæri fyrir almenning til að láta skoðanir sínar í ljós. 

 Værir þú til í að prófa og láta reyna á listann? Alltaf má sleppa einstaka spurningum.  

 Minna fólk á að það sé aldrei verið að kanna þekkingu fólks á ákveðnum málefnum. Ekki 

eru til nein rétt eða röng svör. Svör allra eru jafnrétthá. 

 Leggja áherslu á að það sé mikilvægt að sem flestir taki þátt, óháð því hvað það veit eða 

hvaða skoðanir það hefur, svo niðurstöður verði sem marktækastar.  

 Ekki hægt að bæta við öðrum svaranda í stað viðmælandans. (Stundum má taka fram að 

það vanti svör frá [kyn], [aldur], [hverfi/bær]. T.d. „Það er okkur mjög mikilvægt að fá 

svör frá ungum konum á Vestfjörðunum og við megum ekki taka viðtal við aðrar en þær 

sem lentu í úrtakinu“ og reyna að höfða þannig beint til viðmælandans). 

 Um er að ræða óformlegt og skemmtileg viðtal 

 Könnun sem þessi var síðast gerð hér á landi árið 2005. Þá tóku landsmenn vel á móti 

starfsfólki stofnunarinnar og er það von okkar að þeir geri það einnig nú. Mjög mikilvægt 

er að allra flestir í úrtakinu taki þátt. Þitt svar skiptir því miklu máli.  

 Bjóða þátttakendum að taka þátt á öðrum stað en heimili sínu. Má t.d. bjóða upp á 

húsnæði Félagsvísindastofnunar (Gimli við Sæmundargötu – 2. hæð. Ný bygging við 

hliðina á Odda) eða á öðrum stað svo framarlega sem þar er ágætis næði. 
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HRINGT Í NEITANIR 

 

 

Góðan dag / Góða kvöldið  

Ég heiti (NAFN) og hringi frá Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.  

Síðast þegar við hringdum í þig sást þú þér ekki fært um að taka þátt í heimsóknarkönnun á 

félagslegu umhverfi Evrópubúa. Okkur langaði hins vegar að heyra í þér aftur þar sem nú 

liggur okkur mikið á að fá fleiri svör til að tryggja áreiðanlegar niðurstöður.  

Stendur hugsanlega betur á hjá þér núna þannig að þú sjáir þér fært um að taka þátt einhvern 

tímann á næstu dögum? 

Allir þátttakendur eiga möguleika á 100.000 króna vinningi auk þess sem dregnir verða út tíu 

10.000 króna vinningar.  

[EF JÁKVÆTT SVAR, KYNNA KÖNNUNINA EINS OG VENJULEGA OG SÝNA 

FÓLKI SVEIGJANLEIKA VARÐANDI STAÐSETNINGU OG TÍMASETNINGU 

EINS OG UNNT ER]  

 [EF ENN NEIKVÆTT SVAR:] Ég þakka þér samt fyrir og afsakaðu ónæðið. 

 



Að taka viðtal í ESS 

Spyrlaþjálfun 

Haust 2012 



Um European Social Survey I 

• 30 þátttökulönd, Ísland síðast með 2005 

• Lífshættir og viðhorf Evrópubúa yfir tíma 

– Samfélagsleg þátttaka 

– Trúmál 

– Stjórnmálaskoðanir 

– Viðhorf til lýðræðis 

– Líf og líðan fólks 

• Í mars 2012 voru 47.000 skráðir notendur af 

þeim gögnum sem hefur verið safnað 



Um European Social Survey II 

• Strangar kröfur um aðferðafræði, 

spurningagerð, úrtaksgerð, framkvæmd o.fl. 

til að tryggja að gögnin séu sambærilega 

milli landa og yfir tíma. 

• Styrkir frá Rannís 

• Gögnin gerð aðgengileg á opinberri vefsíðu 

ESS: www.europeansocialsurvey.org 

• Ómögulegt að tengja svör við einstaklinga 

http://www.europeansocialsurvey.org/


Úrtakið 

• Tæplega 1500 manns af landinu öllu, 15 

ára og eldri. 

• Foreldrum 15-17 var sent bréf til að fá 

samþykki fyrir þátttöku yngri en 18 ára. 

• Má alls ekki taka viðtal við neinn sem ekki 

lenti í úrtakinu (nema prufuviðtal) 



Hvar? 

• Höfuðborgarsvæðið og 45 mín akstur frá 

höfuðborg (Akranes, Suðurnes, Selfoss) 

• Landsbyggðin: 

– Búðardalur 

– Bolungarvík og Hnífsdalur 

– Skagaströnd, Blönduós, Sauðárkrókur 

– Akureyri, Húsavík 

– Reyðarfjörður, Eskifjörður, Breiðdalsvík, 

Djúpivogur 



Framkvæmd I 

• Þátttakendur fá kynningarbréf 

• Spyrlar í símaveri hringja í fólk og bóka 

viðtöl 

• Spyrlar í símaveri úthluta viðtalsspyrlum 

bókuðum viðtölum 

• Viðtalsspyrill mætir tímanlega á heimili 

viðmælanda og fyllir út „upplýsingar um 

einkenni heimilis“ 



Framkvæmd II 

• Viðtalið tekið 

• Eftir viðtalið svarar spyrillinn nokkrum 

spurningum um hvernig gekk 

• Viðmælandinn fær happdrættismiða og 

litla gjöf fyrir þátttökuna 

• Spyrlar skila viðtölum og eyðublöðum 

vikulega inn til Félagsvísindastofnunar. 



Að skila af sér viðtölum I 

• Hver spyrill má ekki taka fleiri en 48 viðtöl 

• Hver spyrill má ekki taka færri en 15 viðtöl 

• Viðtalið er vistað í tölvuna en auk þess 

þarf að skila inn: 

– Yfirlit viðtala – Excel skjal (senda rafrænt) 

– Eyðublaðið „Upplýsingar um einkenni heimilis“ 

– Eyðublað fyrir skriflegt samþykki þátttakenda 

fyrir framhaldskönnunum 

– Útfylltir happdrættismiðar 

 



Að skila af sér viðtölum II 

• Viðtölin vistast á C-drifið, í sömu möppu 

og forritið og spurningalistinn 

• Skrárnar sem þarf að skila inn eiga að 

heita eftir nafni spyrils og númeri svaranda 

og hafa endinguna „dat“ 

– Dæmi: Heidur_6654.DAT 

• Spyrlar geta ekki opnað þessar skrár 

 



Ef viðtölin sjást ekki á C-drifinu 
1. Byrja á að opna forritið 

2. Fara í newbrowse (í neðri línunni) 

3. Hægrismella á viðtalið og velja „send to – 

desktop“ Cancel 

4. Þá er shortut á viðtalið komið á desktop, 

hægrismella á það og velja properties  

open file location 

5. Þá opnast gluggi þaðan sem þú dregur 

viðtalið yfir á desktopið  

 



Vinnuferlið – Að fá viðtal 
• Fáið fyrst upplýsingar í síma 

• Fáið tölvupóst frá spyrli í símaveri: 

– Númer viðmælanda 

– Nafn viðmælanda 

– Heimilisfang viðmælanda/staður viðtals  

– Dagsetning og tími bókaðs viðtals 

• Hafa númer viðmælanda (t.d. í 

minnisblokkinni) við höndina þegar viðtal 

hefst. Rétt númer er mjög mikilvægt!! 



Vinnuferlið – Einkenni heimilis 

• Skrá fyrir öll heimili, hvort sem viðtal næst 

eða ekki 

• Númer viðmælanda mjög mikilvægt! 

• Fimm spurningar um húsið og umhverfi 

þess 

 



Hús sem er sambyggt öðrum húsum, 

á báðum hliðum 



Eina heimilið í byggingu sem þjónar 

öðrum tilgangi (verslun, veitingahús) 

 



Íbúð í tvíbýlis-/þríbýlis-/fjórbýlishúsi 

 



Dyrasími – læst hlið/læstar dyr 

 



Mjög slæmt ástand húss 

 



Slæmt ástand húss 

 



Mjög mikið veggjakrot 

 



Mikið veggjakrot 

 



Lítið veggjakrot 

 



Vinnuferlið - Að taka viðtal I 

• Kurteisi 

• Afhenda gjöfina 

• Kynna könnunina 

• Ítreka trúnað 

• Viðtalið tekur um eina klukkustund 

• Reyna að hafa engan viðstaddan 

• Ró og næði 



Vinnuferlið - Að taka viðtal II 

• Afhenda spjaldbókin (A5) og útskýra 

• Bíða með stóru spjöldin (A4) þar til notuð 

• Undir lok viðtals er fólk beðið um samþykki 

fyrir viðbótarkönnunum 

– Fá skriflegt samþykki 

• Afhenda happdrættismiða og taka við 

þeim útfylltum 

• Svara spyrlaspurningunum 

 



Vinnuferlið - Að taka viðtal III 
• Skila viðtölum eftir fyrstu þrjú viðtölin 

• Ekki taka viðtal við neinn sem þú þekkir! 

• Aldrei taka viðtal við annan en þann sem lenti í 

úrtakinu 

• Vikulega þarf að skila inn viðtölum og öðrum 

gögnum 

– Yfirlit viðtala (Excel, skila rafrænt) 

– Upplýsingar um einkenni heimilis 

– Undirskrifuð samþykki fyrir framhaldsrannsókn 

– Útfylltir happdrættismiðar 



Vinnuferlið - Viðbótarspurningar 

• Spurningalistinn skiptist í meginlista og 

viðbótarlista 

• Viðbótarlistinn í fjórum hlutum (A, B, C, D) 

• Hverjum svaranda hefur verið úthlutaður 

einn hluti og kerfið sér um að birta aðeins 

þann hluta sem hver og einn á að fá 

• Hér er verið að prófa lítillega breyttar útgáfur 

af völdum spurningum í listanum 



Vinnuferlið - Spyrlaspurningar 

• Sjö spurningar í lokin fyrir spyrilinn um 

hvernig viðtalið gekk 

• Svara spurningunum áður en tölvunni er 

lokað 

– Segjast t.d. vera að ganga frá, vista og loka 

kerfinu 

– Nýta t.d. tímann á meðan viðmælandi fyllir út 

eyðublöð 



Að lágmarka spyrlaáhrif I 

• Lesa spurningar nákvæmlega eins og þær 

koma fyrir í spurningalistanum 

• Ekki lesa of hratt 

• Aldrei gefa sér neitt um viðmælandann 

eða um það hvernig hann mun svara 

• Þegar spurning hefst á „SPJALD X“ þarf 

að passa að rétt spjald sé uppi 

• Ekki láta sjá á tölvuskjáinn 



Að lágmarka spyrlaáhrif II 

• Það má endurtaka spurningu en alls ekki 

umorða hana! 

• Viðmælandinn þarf að heyra alla 

spurninguna 

• Setningar eða svarmöguleikar inni í sviga 

eða hornklofa á ekki að lesa upphátt 

• Ef svarandi segir „veit ekki“ skal ekki ýta 

heldur taka því sem gildu og halda áfram 



Að lágmarka spyrlaáhrif III 

• Ef svarandi er í mótsögn við sjálfan sig skal 

ekki leiðrétta hann 

• Ef svarandi biður um að svarmöguleiki sé 

endurtekinn verður að endurtaka alla 

svarmöguleikana 

• Vera eins hlutlaus í framkomu og hægt er 

– Ekki t.d. andvarpa eða hlæja þegar spurning er 

lesin upp eða svar gefið 

– Aldrei sýna samþykki eða andstöðu við svör 



Að lágmarka spyrlaáhrif IV 
• Ekki útskýra hugtök eða orð 

– Segja að þú megir ekki útskýra 

– Hvetja fólk til að svara eftir bestu getu 

• Ef svarandinn á að gefa upp tölu má aldrei 

yfirfæra annars konar svar yfir á tölugildi 

– Ekki ákveða að „miðlungs“ sé það sama og „5“, 

biðja alltaf um töluna þegar gefa á upp tölu í svari 

• Forðast að reka á eftir viðmælandanum 

• Ekki of hægt né staldra of lengi við ákv. atriði 



Að lágmarka spyrlaáhrif V 

• Stundum er orðalag nokkuð opið, t.d. 

Spurt um „í þínu umhverfi“. Hér má ekki 

gefa skýringar, orðalagið á að vera opið. 

Segja svarendum að reyna að svara út frá 

sínum skilningi á „í þínu umhverfi“. 

• Viðkvæmar spurningar (tekjur, kosningar) 

– Ítreka að spyrill er bundinn trúnaði, þetta séu 

trúnaðarupplýsingar sem aldrei verða tengdar 

viðkomandi 



Að lágmarka spyrlaáhrif VI 

• Svarmöguleikinn „Annað, hvað?“ 

– Skrifa sem allra skýrast 

– Aldrei að nota nema aðrir möguleikar eigi ekki við 

• Ef viðmælandinn vill ræða spurningarnar og 

svörin skal reyna að svara á hlutlausan hátt. 

Minna á að margar spurningar séu eftir og 

reyna kurteislega að halda áfram. 

• Ef þarf að hætta í miðju kafi, finna nýjan tíma 



Að opna forritið 
Fyrsta sem þarf að gera er að virkja forritið – þetta þarf 

aðeins að gera í einu sinni.  

• Vertu viss um að tölvan sé nettengd.  

• Smelltu á „icon“ á skjáborðinu sem heitir Interview 

Station 10.5  >> Activate now.  

• Nýtt viðtal: Velja New-flipann ofarlega vinstra megin.  

• Fyrir Question-línuna smellið á Browse og finnið 

skránna ESS_spurningalisti_2012.QES  
 (My Computer > System (C:) >Program Files > survey105i > 

ESS_spurningalisti_2012.QES). 

 



Að opna forritið 

• Í Data-línuna fyrir neðan Question-línuna skal 

skrifa heitið á skránni þar sem fram kemur nafn 

spyrils og númer svaranda (t.d. Jón_1234).  

• Undir Options á alltaf að vera hakað í „Require 

Enter Key“ og „Automatic Questionnaire 

Numbering“.  

• Að þessu loknu skal smella á OK-hnappinn. 

• Þá opnast nýr gluggi með línunni ‘Number for 

First Questionnaire’. Þar skal standa 1.  

• Smellið svo á OK-hnappinn. 

 



Að skrá svör 
• Stika fyrir svar á bilinu 0 til 10 

– Skjárinn sýnir 0-9, ekki hugsa um það heldur slá 

inn þá tölu sem svarandinn gefur upp 

• Fjöldi í heimili: kyn og tengsl skráð á sama stað 

– Skoða vel og vanda skráningu 

• Stundum má merkja við fleiri en einn 

svarmöguleika 

– Allar tölurnar skráðar og svo „enter“ eftir tóman reit 

til að komast áfram (1-enter-3-enter-5-enter-tómur 

reitur-enter) 



Spurningarnar I 

• C24: „Tilheyrir þú þjóðarbroti hér á 

Íslandi?“ 

– Þýðing á „Do you belong to a minority ethnic 

group in Iceland?“ 

– Orðið „þjóðarbrot“ vefst fyrir sumum 

– Hér er átt við að tilheyra eða samsama sig 

hópi fólks frá öðru landi en Íslandi. 

 



Spurningarnar II 

• D5-D15: Gætu þótt viðkvæmar, ítreka 

trúnað ef fólk finnst þær nærgöngular 

• Hluti E: Mikilvægt að lesa upp alla 

kynningartexta og leiðbeiningar 

• E1-E16: Spurt um lýðræði almennt 

• E17-E30: Sömu spurningar en núna spurt 

um lýðræði á Íslandi 

• Ein spurning tengd E1-E30 í spyrlaspurn. 



Spurningarnar III 

• Á undan E31: Mikilvægt að fólk hafi spjald 39 fyrir 

framan sig áður en textinn er lesinn 

• E31/E36/E41: Ef fólk segir að það fari eftir 

aðstæðum skal ýta einu sinni:  

– Reyndu að velja það svar af spjaldinu sem passar 

skoðun þinni betur 

– Ef ekkert svar kemur þá má skrá „5“ 

• F6: „Staðfest samvist“ vísar til lagalegrar hjú-

skaparstöðu samkynhneigðra áður en lögum um 

hjónaband samkynhneigðra var breytt 



Spurningarnar IV 

• F11: Lagaleg hjúskaparstaða, bara fyrir þá 

sem búa ekki með maka EÐA eru í sambúð 

(skráð eða óskráð). Hér eru þeir sem búa ekki 

með maka EÐA eru í sambúð því spurðir um 

mögulegt fyrra hjónaband.(Ath, setja „EÐA“ í 

staðinn fyrir „OG“ á undan F11 í pappírsútgáfu 

listans) 

• F11: Hér getur fleira en eitt svar átt við og skal 

skrá það svar sem er ofar í svarmöguleikum 



Spurningarnar V 

• F11: Þeir sem eiga ekki maka fá samt 

spurningu um lagalega hjúskaparstöðu 

• F13: Þeir sem eru ekki með börn á 

heimilinu fá spurningu um hvort börn hafi 

einhvern tíma búið á heimilinu 

 



Spurningarnar VI 
• Meta stöðu 15-17 ára með tilliti til 

spurninga um hjúskap og börn 

– Eftir spurningar um heimilisfólk má sjá hvort 

viðkomandi býr t.d. með foreldrum og 

systkinum eða hvort viðkomandi er í sambúð 

með maka 

• Ef ungmenni er í foreldrahúsum merkja „7“ 

í spurningar um hjúskap og börn án þess 

að lesa upp: 

– Skrá „7“ að Q190 (=F14) 



Spurningarnar VII 

• F15/F44/F52/F56: Ef svarandi á erfitt með að 

finna viðeigandi flokk (var t.d. erlendis í námi) 

skal hvetja hann til að reyna að finna þann 

svarmöguleika sem á best við 

– Ef það gengur ekki þá skrá í „annað“ en reyna að 

nota sem minnst 

• Svarmöguleiki 14 vísar til ákveðinna tegunda af 

prófgráðum og t.d. lögfræði og lyfjafræði áður en 

náminu var skipt í 3+2 ár 



Spurningarnar VIII 

• F16: Ef fólk hefur ekki verið í fullu námi 

skal telja ígildi fullra ára 

– Dæmi: tvö ár í hálfu námi=ígildi 1 árs 

– Dæmi: 10 ár í grunnskóla, 2 ára hlé og svo 4 

ár í framhaldsskóla og 2 ára diplómanám 

(hálft nám)=15 ár 



Spurningarnar IX 

• F17: Skrá allt sem við á 

– Ýta á svarendur til að tryggja að allt komi fram 

– Fylgja hverju svari eftir með „eitthvað annað?“ 

• F17c: Skrá aðeins eitt svar 

– Það sem svarandinn fæst helst við 

• Á undan F21: Athuga að nota tíð sem á 

við. Spyrja um núverandi stað eða síðasta 

starf eftir því sem á við. 



Spurningarnar X 
• F31-F34a: Fá sem nákvæmust svör, þau 

verða flokkuð mjög nákvæmlega seinna. 

– T.d. mismunandi kóðar fyrir mismunandi 

verkfræðinga (vélaverkfr., byggingarverkfr.) 

– Ef svarandi segist t.d. vera verkfræðingur þarf að 

spyrja nánar og hvetja til að gefa nánari lýsingu 

– Þetta á við um fjölmörg starfsheiti 

– Biðjið fólk að vera eins nákvæmt og það getur 

– Algeng svör sem eru ófullnægjandi eru t.d. 

„ráðgjöf“, „þjónustuaðili“ og „verkefnisstjóri“ 



Spurningarnar XI 

• F31: Nafn á vinnustað eða stakt orð sem á lýsa 

því sem vinnustaðurinn framleiðir nægir ekki 

– T.d. „ég vinn með bíla“ gæti átt við um bílaframleiðanda, 

bílasölu, bílaleigu eða bifvélaverkstæði 

• F33-F34a: Svarendur reyna að gefa knöpp svör til 

að auðvelda spyrlum („kennari“, „hjúkrunarfr.“, 

„ráðgjafi“) en það viljum við ekki  

– Hvað felst í starfinu á dæmigerðum degi? 



Spurningarnar XII 

• F34a: Athugið að hér er verið að leitast 

eftir þjálfun eða menntun sem þarf að hafa 

til að fá starfið og sinna því. Ekki verið að 

spyrja um hvaða þjálfun eða menntun 

viðmælandinn er með 

• F41: Tekjur heimilisins eftir að skattar og 

önnur gjöld hafa verið dregin frá 

– Á við laun, bætur, eftirlaun, vexti og annað 

– Svarandinn gefur upp bókstaf 



Spurningarnar XIII 

• F41 og F42: Þessar spurningar eiga flest 15-

17 ára ungmenni sem búa í foreldrahúsum 

erfitt með að svara. 

• Við megum ekki sleppa þessum spurningum 

en láta 15-17 ára viðmælendur finna að það 

er í lagi að segja „veit ekki“. 

– Minna þá á að það er í lagi að sleppa einstaka 

spurningum 
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