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0. Inngangur 
 
Í European Social Survey (ESS) (Félagslegt umhverfi Evrópubúa) skipta spyrlarnir lykilmáli. 
Án góðra, faglegra spyrla geta kannanir á borð við ESS ekki gengið vel. Kærar þakkir fyrir að 
vera ein/n þeirra sem tekur að sér þetta mikilvæga hlutverk til að könnunin gangi vel. Þessi 
spyrlahandbók er ætluð þér, til að leiða þig í gegnum hvert skref spyrlastarfsins. Handbókin 
inniheldur upplýsingar um fimm meginþætti: 
 

1. Upplýsingar um könnunina sem þú ert að fara að vinna að. 
 Kafli 1: „Um ESS‟ 

2. Útskýringar á þeim verkefnum sem þarf að ljúka áður en haldið er af stað í 
heimsóknir til viðmælenda. 
 Kafli 2, „Undirbúningur fyrir ESS viðtöl‟ 

3. Ráð til að ná að sannfæra svarendur um að taka þátt í ESS.  
 Kafli 3, „Að tala við svarendur á dyraþrepinu‟  sleppt hér 

4. Upplýsingar um hvernig á að taka vel heppnað ESS viðtal. 
  Kafli 4, „Að taka vel heppnað ESS viðtal‟ 

5. Upplýsingar um hvernig þú átt að skrá nákvæmlega þína upplifun.  
 Kafli 5, „Skráning‟ 
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1. Um ESS 
 
1.1. Tímasetningar og viðfangsefni 
 
Í ESS er verið að safna upplysingum um viðhorf fólks, skoðanir og hegðun í mörgum 
Evrópulöndum á sama tíma. Könnunin er framkvæmd annað hvert ár til að ná að mæla 
stöðugleika eða breytingar sem ná yfir lengri eða skemmri tíma. Viðfangsefnin í ESS 
spurningalistanum ná yfir samfélagsþátttöku, trúarleg og pólitísk viðhorf, og – í þessari 
áttundu umferð – velferð auk loftslagsbreytinga og orkumála. Líta má á þessi fjöbreyttu 
viðfangsefni í ESS sem einn af styrkjum könnuninnar sem gerir þér kleift að kynna könnunina 
út frá mismunandi viðfangsefnum eftir því hvað þú telur að geti kveikt áhuga hjá hverjum og 
einum svaranda. Þar að auki snúa flestar spurningarnar að viðhorfi fólks og því þurfa 
svarendur ekki að finna til skjöl og leita að upplýsingum. Það eru engin rétt eða röng svör við 
spurningunum. 
 
1.2. Nýting ESS gagnanna 
 
Í ESS er lögð áhersla á að uppfylla ströngustu aðferðafræðilegu kröfur. Til að gögnin verði 
samanburðarhæf á milli landa er lögð áhersla á að ströngustu kröfum sé mætt, hvað varðar 
úrtaksgerð, svarhlutfall, hönnun spurningalistans, vinnubrögð á vettvangi og svo framvegis, í 
hverju og einu þátttökulandi. Gæði gagnanna sem safnað hefur verið í umferðum 1 til 7 
(ESS1 til ESS7) hefur því getið sér góðan orðstír á alþjóðavísu.  Gögnin hafa verið notuð af 
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (the European Commission), ríkisstjórnum ýmissa 
landa, stefnumótunaraðilum, stjórnmálamönnum, blaða- og fréttamönnum sem og 
akademísku starfsfólki og nemendum. Gögnin eiga sömuleiðis erindi við almenning og eru 
ákveðið framlag til félagslegrar sögu þar sem ESS gögnin munu í framtíðinni gera 
rannsakendum kleift að fá sýn á viðhorf og líðan fólks aftur í tímann. Þannig mun ESS stuðla 
að þekkingu á þeirri þróun á félagslegu umhverfi sem nær yfir lengri tíma.   
 
Með ESS gögnunum getur fólk gert nákvæman samanburð á milli valinna þjóða á hinum ýmsu 
ólíku málefnum. Í mars árið 2016 voru yfir 91.000 skráðir notendur að ESS gögnunum. Flestir 
koma notendurnir frá Þýskalandi, Belgíu og Bretlandi. Á Íslandi eru yfir 350 skráðir notendur. 
 
1.3. Þátttökulönd 
 
Árið 2013 varð European Social Survey (ESS) partur af European Research Infrastructure 
Consortium (ERIC). Höfuðstöðvar ESS ERIC er í City University London. Aðrar stofnanir sem 
eru partur af aðal starfshópnum (the Core Scientific Team) að baki ESS eru GESIS – Leibniz-
Institute for the Social Sciences (í Þýskalandi), the University of Leuven (í Belgíu), the 
Norwegian Centre for Research Data (í Noregi), the Netherlands Institute for Social Research 
(í Hollandi), the University of Ljubljana (í Slóveníu) og Universitat Pompeu Fabra (á Spáni). 
 
Til viðbótar við aðildarlöndin að ESS ERIC hafa lönd kost á að taka þátt sem gestalönd. Þetta 
á við um Ísland en stærstur hluti kostnaðarins er greiddur með styrk úr innviðasjóði Rannís 
(Rannsóknarmiðstöð Íslands) en menntamálaráðuneytið og Landsvirkjun styrkja einnig 
verkefnið. Eftirfarandi lönd munu taka þátt í 8. umferð ESS:  
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DÆMI: UPPTEKNI VIÐMÆLANDINN 
 
Viðmælandi: Þessi dagur er búinn að vera algjört 
brjálæði; ég hef bara ekki tíma fyrir þetta. 
 
Þú: Ég hef greinilega ekki hitt á nógu hentugan tíma og 
þú ert greinilega upptekin/n. En það er mjög mikilvægt 
að við náum að taka viðtöl við fólk sem hefur mikið að 
gera til að fá hugmynd um viðhorf þeirra og gildi. Ég 
skal koma aftur þegar betur stendur á hjá þér. Ég er 
mjög sveigjanleg/-legur og get komið hvenær sem þér 
hentar. Það skiptir okkur gríðarlega miklu máli að þú 
sjáir þér fært að taka þátt. 

DÆMI: VARKÁRI VIÐMÆLANDINN 
  
Viðmælandi: Ég vil ekki að neinn viti hver mín svör eru. 
 
Þú: Þegar búið er að taka öll viðtölin þá eru svör allra sett saman til að sjá 
heildarmyndina. Þá mun ekki vera mögulegt að vita hvaða svör koma frá hverjum og það 
verður tryggt að ekki verður hægt að sjá að þú sért á meðal svarenda. Ég get fullvissað 
þið um að allar þær upplýsingar sem þú gefur mér eru algjört trúnaðarmál. Ég er með 
nafn þitt og heimilisfang einungis til að tryggja að tekin séu viðtöl við fjölbreyttan hóp 
fólks en svör þín munu aldrei vera tengd við nafn þitt. Félagsvísindastofnun fer eftir 
ströngustu reglum   um persónuvernd og tryggir að svör fólks geti á engan hátt verið 
rekjanleg.  

DÆMI: VIÐMÆLANDI MEÐ TILTEKNAR ÁHYGGJUR – TELUR SIG EKKI HENTA 
   
Viðmælandi: Ég er allt of gömul til að taka þátt í einhverju svona.   
 
Þú: Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að fá upplýsingar frá eins fjölbreyttum hópi fólks og 
hægt er, ungum og gömlum, konum og körlum. Viðhorf þitt er alveg jafn mikilvægt og 
viðhorf annarra og við viljum endilega að þú íhugir að taka þátt í þessari könnun. Þetta er 
upplagt tækifæri til að koma þínum viðhorfum á framfæri.  
 
Viðmælandi: Ég get ekki tjáð viðhorf mín til þessara málaflokka sökum starfsins sem ég 
gegni.  
  
Þú: Við höfum áhuga á að heyra viðhorf þín sem íbúa á Íslandi. Upplýsingarnar sem þú 
gefur upp eru nafnlausar með öllu og aldrei verður hægt að rekja svörin til þín.  
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3. Að taka vel heppnað ESS viðtal 
 
3.1. Mikilvægar upplýsingar áður en þú byrjar 
 
Þegar viðmælandi hefur samþykkt að taka þátt, mundu þá að viðtalið verður að fara fram 
augliti til auglitis. Það er bannað að taka viðtöl í gegnum síma (eða Skype). Veldu 
sæti þar sem viðmælandinn sér ekki spurningalistann (eða á skjáinn hjá þér), og kynntu 
svo eftirfarandi atriði fyrir honum/henni:  
 Leggðu áherslu á að farið verði með nafn og persónuupplýsingar viðkomandi sem algjört 

trúnaðarmál og að svör allra séu nafnlaus.  
 Útskýrðu að viðtalið taki um eina klukkustund.  
 Bentu svo á að í sumum spurningum verði bæði spurningin og svarmöguleikarnir lesnir 

upp en að í sumum spurningum verði spurningin lesin upp og svarandinn beðinn að 
velja svar af tilteknu svarspjaldi.  

 Sýndu svarandum svarspjöldin áður en þú byrjar.  
 Byrjaðu viðtalið ekki fyrr en þú hefur svarað öllum þeim spurningum sem viðmælandinn 

hefur til þín. 
 
Eftirfarandi atriði þurfa að koma fram. 
 Þátttaka í ESS er sjálfviljug og engum er skylt að taka þátt. 
 Gögnin verða geymd og gerð aðgengileg ásamt gögnum frá öðrum löndum undir 

stjórn NSD (sem stendur fyrir Norwegian Centre for Research Data). Gögnin verða 
gefin út einungis fyrir tölfræðilega úrvinnslu úr þeim. 

 NSD - Norwegian Centre for Research Data (Hin norska miðstöð rannsóknargagna) 
tryggir að það sé ógerlegt fyrir notendur að bera kennsl á svarendur. 
 

3.2. ESS viðtalið: uppbygging og tímalengd 
 
ESS könnunin samanstendur af þremur hlutum: (1) meginspurningarnar sem ná yfir 
mismunandi viðfangsefni (auk tilraunaspurninga sem notaðar verða í aðferðafræðilegum 
tilgangi) og svo (2) nokkrar tilraunaspurningar sem eru örlítið breytt útgáfa af 
tilraunaspurningunum sem spurt var fyrr í viðtalinu og (3) stuttur spurningalisti sem 
spyrlarnir eiga að svara. Svarandinn á að svara fyrstu tveimur hlutunum í viðtalinu en þú 
svarar þriðja hlutanum. Uppbygging spurningalistans er sýnt í töflu hér fyrir neðan. 
 
Ef þú hefur áður starfað sem ESS spyrill þá muntu kannast við suma hluta 
spurningalistans. Það er vegna þess að spurningahlutarnir tilheyra annað hvort þeim parti 
spurningalistans sem er notaður í hverri ESS umferð (kjarni) eða þeim parti listans sem 
er mismunandi í hverri umferð (skiptilota).  
 
Viðtalið ætti að taka um það bil eina klukkustund. Viðtal telst aðeins fullklárað ef búið er 
að fara í gegnum alla hluta viðtalsins. Ef það vantar svör við stórum parti af 
listanum, þá er ekki hægt að nota viðtalið. Athugið að ekki skal bóka part úr viðtali; 
eina ástæðan fyrir því að viðtölum sé ekki fulllokið er þegar óvæntar aðstæður koma upp 
sem koma í veg fyrir að hægt sé að ljúka viðtalinu. Ef það gerist skaltu alltaf reyna að 
hitta viðmælandann aftur til að ljúka viðtalinu.  
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Tegund Sp# Viðfangsefni 

Kjarni A1 – A6 Netnotkun og sjónvarpsáhorf; traust í samfélaginu. 

Kjarni B1 – B43 Stjórnmál, þ.m.t.: stjórnmálaáhugi, traust, 
kosningaþátttaka og önnur þátttaka í stjórnmálum, 
flokkshollusta, samfélags- og stjórnmálalegar skoðanir. 

Kjarni C1 – C44 Persónuleg vellíðan, samfélagsleg útilokun, afbrot, 
trúmál, upplifun á misrétti, þjóðernisvitund, 
tilraunaspurningar (framhald í hluta I), flóttafólk. 

Skiptilota D1 – D32 Loftslagsbreytingar og orkumál, þ.m.t.: viðhorf, skynjun 
og sýn á stefnur varðandi málaflokkinn.  

Skiptilota 
 

E1 – E41 Velferð, þar á meðal viðhorf til velferðarmála og 
bótakerfis, fjölda bótaþega, viðhorf til þjónustuveitingar 
og líkindi á að viðkomandi þurfi að treysta á bætur í 
framtíðinni, hvernig viðkomandi myndi kjósa í 
atkvæðagreiðslu um aðild að Evrópusambandinu. 

Kjarni F1 – F61 Félagsleg staða og lýðfræðilegar upplýsingar, þ.m.t.: 
heimilisfólk, kyn, aldur, hjúskaparstaða, búseta, 
menntun og starf svaranda, maka og foreldra hans, 
aðild að stéttarfélögum, tekjur og uppruni.  

Kjarni Hluti H Spurningar um mannleg gildi. 

Kjarni Hluti I Tilraunaspurningar. 

Spurningalisti 
til spyrla 

Hluti J Spurningar sem spyrill sjálfur svarar. 

 
3.3. Reglur ESS fyrir stöðluð viðtöl 
 
Í ESS er farið eftir þeim meginreglum sem gilda um stöðluð viðtöl. Markmiðið í 
stöðluðum viðtölum er að sá munur sem kemur fram í svörum fólks endurspegli muninn 
sem er á viðhorfum og hegðun svarenda frekar en að hann endurspegli muninn á því 
hvernig þeir voru spurðir spurninganna eða hvernig svörin þeirra voru skráð. Spyrillinn er 
í lykilhlutverki hvað þetta markmið varðar. Þegar spyrlar hegða sér á mismunandi hátt, 
hvað framsetningu spurninganna varðar, hvernig þeir bregðast við svörum eða háttarlagi 
viðmælenda, ef þeir veita leiðbeiningar eða aðstoð umfram það sem reglur kveða á um 
eða skrá svör viðmælenda á mismunandi hátt veldur það „villu‟ í gögnunum.  Þetta getur 
haft áhrif á niðurstöður könnunarinnar. Það er því mikilvægt að þú framkvæmir ESS við-
tölin samkvæmt ESS leiðbeiningunum sem koma hér á eftir. Þessar reglur gætu verið 
ólíkar fyrri vinnubrögðum þínum ef þú hefur áður unnið sem spyrill. Þær gætu líka 
verið ólíkar því sem þér finnst eðlilegt eða rökrétt að gera. Þú skalt því kynna þér 
þessar reglur vel. 
 
Við upphaf viðtalsins, skaltu fylgja reglunum þremur sem settar eru fram í boxinu hér 
fyrir neðan svo að öll viðtölin fari fram á sambærilegan máta. Allir viðmælendur eiga að 
fá sömu upplýsingarnar áður en viðtalið hefst, allir eiga þeir að vera í aðstæðum þar sem 
þeir geta einbeitt sér að spurningunum án þess að aðrir geti haft áhrif á svör þeirra og 
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allir eiga þeir að hlusta á spurningarnar lesnar upp (þ.e. engin/n á að geta lesið 
spurningarnar af blaði eða skjá). 

Ekki nóg með að lesa þurfi allar spurningarnar upphátt fyrir svarendur heldur þarf að 
bera spurningarnar fram á sem líkastan máta hvað fjölmörg önnur atriði varðar. Hafðu 
hraðann í huga, til dæmis: það þarf að forðast að reka á eftir svarendum en það getur 
verið allt eins slæmt að bera spurningarnar of varfærnislega fram. Allir svarendur eiga að 

REGLUR ESS FYRIR STÖÐLUÐ VIÐTÖL: VIÐ UPPHAF VIÐTALS  
 
1. Aldrei byrja á viðtali fyrr en þú hefur veitt viðmælandanum allar nauðsynlegar 

upplýsingar (sjá kafla 4.1.)  og svarað þeim spurningum sem viðmælandinn kann að 
hafa. Þú verður að fara yfir þessar upplýsingar áður en viðtalið hefst jafnvel þó þú 
hafir nefnt einhverjar þeirra á dyraþrepinu. Vertu viss um að svarandinn geti notað 
svarspjöldin.  

2. Gættu að því að þú og viðmælandinn sitjið á þann hátt að viðmælandinn sjái ekki á 
tölvuskjáinn hjá þér. Sjáðu til þess að þetta fyrirkomulag breytist ekki í miðju viðtali. 

3. Viðtalið á að fara fram í rólegu umhverfi þar sem lítið er um ónæði. Ef hægt er að 
koma því við ætti engin/n að vera viðstödd/-staddur viðtalið fyrir utan þig og við-
mælandann. Ef einhver annar er á staðnum skaltu reyna að útskýra að það sé best 
fyrir svarandann að viðtalið fari fram í næði og reynið að finna lausn til að koma því 
við, t.d. með því að færa ykkur í annað herbergi eða jafnvel finna annan viðtalstíma.  

REGLUR ESS FYRIR STÖÐLUÐ VIÐTÖL: AÐ LESA SPURNINGARNAR 
 
1. Spurningarnar skal lesa nákvæmlega eins og þær koma fram í spurningalistanum, þú 

mátt t.d. ekki sleppa eða breyta orðum. Þetta er gert til að tryggja að allir séu spurðir 
að nákvæmlega sömu spurningunni. Þegar kemur að kynningartexta þegar byrjað er á 
nýjum hluta spurningalistans skal lesa hann orðrétt fyrir svarendur; þar fyrir utan á 
ekki að gera svarendum grein fyrir nýjum viðfangsefnum eða köflum spurningalistans.  

2. Spurningarnar skal bera fram á skýran máta og aðeins hægar en þegar samtal fer 
fram. Gefa þarf svarendum nægan tíma til að hugsa sig um og svara hverri spurningu.  

3. Þegar spurning byrjar á SPJALD X, skaltu fullvissa þig um að svarandinn sé með rétt 
svarspjald fyrir framan sig. Almennt átt þú ekki að lesa svarmöguleikana upphátt, 
nema það sé sérstaklega tekið fram í spurningalistanum. 

4. Aldrei gefa þér að viðmælandinn muni svara á ákveðinn máta, t.d. með því að sleppa 
spurningu eða byrja spurningu á að segja „Ég veit að þetta á ekki við um þig, en...‟. 
Svona orðalag eða nálgun getur haft áhrif á það hvernig viðmælandinn svarar.  

5. Áður en svar við spurningu er skráð þarftu að vera viss um að viðkomandi hafi heyrt 
alla spurninguna. Þetta er mikilvægt til að tryggja að svarandinn geti tekið alla liði 
spurningarinnar með í reikninginn. Ef svarandinn truflar þig áður en þú hefur lokið við 
að lesa spurninguna skaltu endurtaka spurninguna til að vera viss um að viðkomandi 
heyri hana frá upphafi til enda. Þetta þarf að gera til að sjá til þess að allir svarendur 
heyri nákvæmlega sömu spurninguna og velji úr sömu svarmöguleikum. 

6. Þegar svarmöguleikar eru settir inn í sviga á EKKI að lesa þá upp fyrir svarendur. Það á 
t.d. ekki að lesa „veit ekki‟ upp. Þennan möguleika á aðeins að nota þegar svarendur 
segja „veit ekki‟.  

7. Ef þú endurtekur spurningu áttu að endurtaka hana orðrétt, þ.e. eins og hún er skrifuð 
í spurningalistanum. Ekki reyna að endurorða spurninguna. 

8. Ef svarandi biður þig að endurtaka svarmöguleika skaltu endurtaka alla 
svarmöguleikana.  
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heyra alla spurninguna lesna upp og fá að vita alla svarmöguleikana áður en þeir svara. 
Reglurnar varðandi það að lesa upp spurningarnar má sjá í boxinu hér fyrir við. 
 
Þegar þú hefur lesið upp spurningu er auðvitað best ef þú færð strax svar við henni. 
Stundum gætir þú þurft að bregðast við því sem svarandinn segir eða spyr um. Í 
spurningalistanum má finna orðalag sem viðmælendur gætu beðið um nánari skýringu á. 
Eitt dæmi gæti verið „hér í nágrenninu‟. Í þessu tilfelli, og öðrum svipuðum, viljum við EKKI 
gefa svarandanum neinar frekari útskýringar, eins freistandi og það kann að vera. Það er 
með vilja gert að láta orðalagið stundum vera almennt/opið. Þegar svarendur biðja þig að 
skýra ákveðin hugtök, eins og t.d. „Samruni Evrópuríkja‟ (B37), skaltu alltaf forðast að 
gefa þína eigin skilgreiningu. Þetta er skýrt enn frekar í boxinu um viðbrögð við svörum 
hér fyrir neðan.  
 
Sumir svarendur vilja ólmir koma viðhorfi sínu og skoðunum á viðfangsefnum ESS á 
framfæri. Aðrir hafa kannski ekki leitt hugann mikið að þessum atriðum og eru mögulega 
óöryggir varðandi ákveðin hugtök sem koma fram í spurningunum. Þetta leiðir af sér 
ákveðna hættu á því að viðtöl fari fram á ólíkan máta. Þú gætir endað í heimspekilegu 
samtali eða farið að þræta um stjórnmál við suma svarendur á meðan þú gætir freistast 
til að gefa öðrum svarendum þína eigin túlkun á tilteknum spurningum. Svona breytileika 
í viðtölum skal forðast. Þar að auki býrð þú yfir þínum eigin viðhorfum og skoðunum, en 
augljóslega gerir það ekkert gagn að láta það í ljós auk þess sem það getur skekkt 
niðurstöður verulega. Allt eru þetta ástæður fyrir því að þú skalt ávallt fylgja reglunum 
hér til að tryggja það að öll viðtölin fari fram á sambærilegan hátt. 

REGLUR ESS FYRIR STÖÐLUÐ VIÐTÖL: AÐ BREGÐAST VIÐ SVÖRUM  
 
1. Vertu hlutlaus í viðbrögðum þínum við svörum viðmælandans og spurningum, þ.e. 

vandaðu þig við andvarpa ekki eða hlæja þegar þú lest upp spurningarnar og sýndu 
aldrei hvort þú ert sammála eða ósammála svörunum. Þetta er mikilvægt til að 
tryggja að þú hafir ekki áhrif á svör viðmælandans og að svarandinn geti verið 
ófeiminn við að svara spurningunum á einlægan hátt.  

2. Ekki gefa skilgreiningar eða skýringar á hugtaki sem notað er í spurningu þó að 
svarandinn óski eftir því (nema það komi skýrt fram í leiðbeiningunum að þú 
megir/eigir að gera það). Þú skalt í staðinn bjóðast til að endurtaka spurninguna og 
segja svarandum að hann eigi að svara út frá þeim skilningi sem hann/hún leggur í 
orðalagið. Þetta tryggir að allir þátttakendur eru spurðir sömu spurningarinnar og fá 
ekki mismunandi skilgreiningar á hugtakinu. Ef einhver getur ekki svarað spurningunni 
eins og hún er sett fram á að skrá „veit ekki‟ og svo heldurðu bara áfram með næstu 
spurningu.  

3. Ef svarandinn segir „veit ekki‟ eða neitar að svara skaltu taka það got og gilt og halda 
áfram með næstu spurningu. Ef um viðkvæma spurningu er að ræða skaltu á 
varfærnislegan hátt minna svarandann á að allt sem hann segir fer fram í algjörum 
trúnaði. Ef hann neitar enn að svara skaltu skrá neitun.  

4. Ef svarandinn gefur svar sem virðist vera í mótsögn við svar sem hann gaf við annarri 
spurningu skaltu taka því sem góðu og gildu og halda áfram með næstu spurningu. 

5. Spyrill á aldrei að túlka svar og yfirfæra á talnakvarða. Ef svarkarðinn er talnakvarði 
þarf svarandinn sjálfur ávallt að gefa upp tölu sem endurspeglar svar hans. Það er 
mikilvægt að svarið sem er skráð sé talan sem svarandinn nefndi (frekar en að 
spyrillinn túlki svarið sem ákveðna tölu).  

6. Ef svarandinn fer að útskýra svarið sitt, fer út fyrir efnið eða reynir að hefja samtal við 
þig skaltu reyna að koma ykkur aftur á sporið þar sem þú spyrð spurninga og hann 
gefur þér svör. Notaði hlutlaus viðbrögð eins og þögn eða segðu “það er mjög 
áhugavert og kannski við getum rætt það eftir viðtalið, en það er best ef við höldum 
áfram með spurningarnar núna.” 
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Að endingu þarftu að skrá svörin. Athugaðu að næstum allar spurningarnar hafa 
ákveðinn svarmöguleika fyrir neitanir sem á að haka við þegar það á við. ALDREI skilja 
eftir eyðu eða skrá eitthvað svar þegar svarandinn hefur neitað að gefa svar við tiltekinni 
spurningu. Sama gildir ef svarandinn veit ekki hvernig hann á svara þá máttu ekki bara 
sleppa því að skrá svar við spurningunni. Ef það er ekki boðið upp á sérstakan kóða fyrir 
„veit ekki‟. Við þurfum að vita hvort svarandinn beinlínis neitaði eða hvort hann gat ekki 
svarað tiltekinni spurningu. 
 
Í þeim spurningum þar sem gert er ráð fyrir texta í svari við „Annað‟ skal skrá svar 
viðmælandans orðrétt. Aðeins á að skrá svar við „Annað‟ ef ekki er hægt að nota einn af 
fyrirfram gefnum svarmöguleikum eftir að svarandinn hefur verið hvattur til að velja einn 
þeirra. Í spurningum þar sem ekki er gefinn kostur á að skrá „Annað‟ er ekki gert ráð fyrir 
að það sé gert. Í þeim spurningum þar sem ekki er reitur til að skrá svar við „Annað‟, skaltu 
byrja á að endurtaka spurniguna áður en þú tekur „Annað‟ svar gilt.   
 
Ef viðmælandi hættir í miðju viðtali (þetta gerist mjög sjaldan), skaltu reyna að koma því 
við að þú fáir að hitta viðkomandi aftur og skrá útkomuna samkvæmt því á 
heimsóknareyðublaðið (Sp5).  
 
3.4. Að vinna með spurningalistann: smáatriðin 
Í spyrlaþjálfun fyrir ESS er gert ráð fyrir því að þú farir í gegnum heilt viðtal með því að 
notast við tilbúið „æfingaviðtal‟. Í þessum kafla er fjallað nánar um ákveðnar spurningar til 
að veita þér upplýsingar sem gætu gagnast þér. Þetta mun koma sér vel og verður vonandi 
til þess að þú getir brugðist við öllum mögulegum spurningum sem þú kannt að fá frá 
viðmælendum á meðan á viðtalinu stendur. Nafn spurningarinnar er skáletrað vinstra megin 
á síðunni.  
 
Almenn um notkun spurningalistans: Það er mjög mikilvægt að svarendur noti rétt 
svarspjöld í gegnum allt viðtalið.  
 
 
UPPHAF 
VIÐTALS 
DAGSETNING/ 
TÍMI 
 

Í upphafi spurningalistans áttu að skrá dagsetningu og tíma. Lokatímann 
skal skrá í lok spurningalistans.  

 
FJÖLMIÐLANOTKUN  
 
A1 
 

Í þessari spurningu eru viðmælendur spurðir um þann tíma sem þeir 
verja í að „horfa á, lesa eða hlusta á fréttir um stjórnmál eða tengt efni‟. 
Svarendur eru beðnir um að gefa upp svar sitt í „klukkutímum og 
mínútum‟. Ef svarendur gefa svör á borð við „korter‟ eða „einn og hálfan 
tíma‟, o.s.frv. skal skrá það svar bæði í klukkustundir og mínútur, þ.e. „0 
klukkustundir og 15 mínútur‟, „1 klukkustund og 30 mínútur‟ o.s.frv. Það 
er mikilvægt að þið skráið 0 í klukkustundir og 0 í mínútur ef svarandinn 
segist ekki  verja neinum tíma í þessi atriði. Þannig er ljóst að ekki er um 
„týnd gögn‟ („missing data‟) að ræða. Gætið ykkar á að skrá klukku-
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stundirnar á réttan stað og mínúturnar á réttan stað 
 

A3 
 

Ef svarendur spyrja hvort þeir eigi að svara út frá því hversu lengi þeir 
nettengdir (online) eða að nota netið, þá skaltu EKKI gefa neina 
útskýringu. Þú mátt lesa spurninguna aftur og segja að svarandinn þurfi 
að ákveða hvernig hann svari. NETUSTM er önnur spurning þar sem 
svarendur eru beðnir að gefa upp klukkustundir og mínútur og þar gilda 
sömu reglur og sjá má hér fyrir framan (NWSPOL). 

 

KOSNINGAÞÁTTTAKA & ÖNNUR ÞÁTTTAKA Í STJÓRNMÁLUM 
 
B13 Ef svarandi segist hafa tekið þátt í kosningunum en hafi viljandi gert 

kjörseðilinn ógildan eða skilað auðu skuluð þið skrá það sem „Nei‟.   
 

B17   Til annarra félaga eða samtaka teljast öll þau félög/samtök sem hafa 
reynt að vinna að úrbótum á Íslandi, reynt að koma í veg fyrir misgjörðir 
eða að alvarleg vandamál skapist. Til þessa hóps teljast ekki stjórnmála-
flokkar eða baráttuhópar þar sem spurt er um þá í liðnum á undan. 
 

VIÐHORF TIL INNFLYTJENDAMÁLA  
 
C33-35 
C36-38 
C39-41 

Mundu að lesa alltaf innganginn á undan hverri spurningu hér (C33, C36 
eða C39). Hér er sérstaklega mikilvægt að þú gangir úr skugga um að 
svarandinn sé með rétt svarspjald fyrir framan sig. Þessar spurningar 
snúa að innflytjendamálum og geta verið viðkvæmar fyrir suma 
svarendur. Ef þér finnst einhvern tímann eins og viðmælandinn sé tregur 
til að svara skaltu minna á að svörin séu með öllu nafnlaus og fullvissa 
viðkomandi um trúnaðinn sem þú ert bundin/n. 
 

C42 
C43 
C44  

ALLIR viðmælendur eiga að svara þessum spurningum og fá innganginn 
að C42 (mikilvægt ef pappírslisti er notaður). Þessar spurningar geta 
verið viðkvæmar fyrir suma svarendur. Ef þér finnst einhvern tímann 
eins og viðmælandinn sé tregur til að svara skaltu minna á að svörin séu 
með öllu nafnlaus og fullvissa viðkomandi um trúnaðinn sem þú ert 
bundin/n. 
 

VIÐHORF TIL LOFTSLAGSBREYTINGA OG ORKUMÁLA 
 
D4 
D5 
D6 
D7 
D8 
D9 
D10 

Svarandur sjá lista yfir mismunandi orkugjafa og eru beðnir að meta 
hversu mikið af því rafmagni sem er notað á Íslandi ætti að vera 
framleitt með hverjum orkugjafa fyrir sig. Það eru nokkur flókin hugtök í 
þessum spurningum sem gætu verið framandi fyrir einhverja svarendur. 
Ekki veita svarendum neinar frekari útskýringar þó þeir biðji um það, 
ekki nema slíkt sé sérstaklega tekið fram í skilaboðum til spyrla. Ef 
svarandi segir af fyrra bragði að hann hafi aldrei heyrt um tiltekinn 
orkugjafa skal merkja við svarmöguleikann „ég hef ekki heyrt um 
þennan orkugjafa áður‟, en svarendur sjá þann svarmöguleika ekki á 
svarspjaldinu og þú átt ekki að bjóða upp á hann. 
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D20 
D21 

Á við þegar pappírslisti er notaður: Þessar spurningar eru alveg eins. 
Þær eru til staðar til að einfalda beiningu (routing). Svarendur eiga 
aðeins að fá aðra þessara spurninga, skv. leiðbeiningum um beiningu.  
 
 

VIÐHORF TIL VELFERÐAMÁLA 
 
E3 Hér er líklegt að einhverjir svarendur þurfi að giska.  Ef svarandi segir 

„veit ekki‟ minntu þá á að hér er verið að biðja fólk að giska eftir bestu 
getu. 
 

E9-12 Hér er algjört lykilatriði að inngangurinn sé lesinn upp. Í innganginum er 
lýsing á því hvað átt er við með félagslegum bótum og þjónustu. Gættu 
þín á að veita engar frekari útskýringar eða dæmi en ef þú þarft þá 
máttu endurtaka skilgreininguna sem er gefin hér.  

  
E21-E32 Það er mikilvægt að lesa innganginn á undan þessum spurningum. 

Þessar spurningar gætu verið viðkvæmar fyrir einhverja svarendur. Ef þú 
finnur það skaltu minna á þú ert bundin/n fullum trúnaði. 
 

E33 
E34 
E35 
E36 
E37 
 

Það er mikilvægt að lesa innganginn á undan spurningu E33. Þessar 
spurningar eru nokkuð flóknar og krefjast þess af svarendum að þeir geri 
ákveðna málamiðlun og gefi heildstætt álit sitt á þeim atriðum sem spurt 
er um. Gættu þess að lesa spurningarnar nákvæmlega eins og þær koma 
fyrir og gefðu svarendum góðan tíma til að hugsa sig um ef þeir þurfa.  

  
E36 
E37 

Í þessum spurningum eru nokkrir punktar settir fram í boxi efst á 
svarspjaldinu til að lýsa tilteknu kerfi. Þú skalt lesa alla punktana áður en 
þú gerir hlé til að leyfa viðmælandanum að velta punktunum fyrir sér. Í 
framhaldinu eru svarendur svo beðnir að velja svar á neðri hluta 
spjaldsins en svarmöguleikana áttu ekki að lesa upp.  
Ef viðmælandinn spyr í E36 hvort spurningin sé um tiltekið kerfi sem er 
til umræðu á Íslandi skaltu minna svarandann á að hann þurfi að svara 
út frá þeim upplýsingum sem koma fram í spurningunni.  
 

E39 Fyrir svarendur sem segja að þeir hafi aldrei verið í starfi, eða að þeir 
séu ekki lengur í starfi og ekki að leita að vinnu (t.d. ef þeir eru komnir á 
eftirlaunaaldur), þá er falinn svarmöguleiki fyrir þig að skrá, þ.e. hann 
sést ekki á svarspjaldinu. 
 

SKRÁNING HEIMILISFÓLKS 
  
F4 
   

Þessi spurning vísar til þeirra sem skráðir hafa verið í töfluna yfir 
heimilismenn. Hér á að gera grein fyrir tengslum þeirra við svarandann.  
Það er mikilvægt að hér sé „áttinni á sambandinu‟ ekki snúið við. Vertu viss 
um viðmælandinn svari „þessi manneskja er ... mín/minn‟.  
 

LAGALEG HJÚSKAPARSTAÐA OG SAMBÚÐ 
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F6 
F11 

Markmiðið með F6 er að mæla LAGALEGA skráningu sambands 
viðmælandans og makans sem viðkomandi býr með á heimilinu. Við 
viljum vita hvernig sambandið er skráð hjá Þjóðskrá (þar er óskráð 
sambúð ekki til). 
  
Markmiðið með F11 er að mæla LAGALEGA hjúskaparstöðu svarandans. 
Þessi spurning er aðeins fyrir þá sem EKKI búa með maka eða þá sem búa 
með maka en eru ekki giftir þeim (það er ERU í sambúð, hvort sem hún er 
skráð eða ekki). Þannig eru svarendur sem eru í sambúð spurðir um 
lagalega hjúskaparstöðu sína sem gæti stjórnast af fyrra sambandi. Þeir 
sem búa einir eru einnig spurðir um lagalega hjúskaparstöðu sína. Ef 
svarandinn er óviss skaltu taka þeirra besta „gisk‟ gott og gilt.  
 
Í F11 ertu beðin/n að skrá efsta mögulega svarið. Ef þú ferð yfir 
svarmöguleikana frá þeim efsta niður að þeim neðsta skaltu skrá það svar 
sem er ofar á listanum ef fleiri en eitt svar kemur til greina. T.d. ef 
svarandi segist vera í hjónabandi (efsta svarið) og skilinn að lögum (fjórða 
efsta svarið) þá skaltu skrá efsta svarið (í hjónabandi).  
 
Athugið að svarmöguleikinn „Í staðfestri samvist‟ á í raun við um fólk af 
sama kyni sem gekk í hjónaband á ákveðnu árabili. Áður en lög um 
hjónaband samkynhneigðra tóku gildi gat fólk af sama kyni verið í staðfestri 
samvist og lítill hópur fólks er ennþá með þá hjúskaparstöðu skráða. Fólk af 
sama kyni sem gekk í hjónaband eftir að lagabreytingar fóru í gegn myndi 
alla jafna segjast vera í hjónabandi (en ekki í staðfestri samvist) og þið 
skuluð skrá það svar sem fólk gefur. Gætið þó að því að fólk sem er í skráðri 
sambúð með aðila af gagnstæðu kyni ruglist ekki og segist vera í staðfestri 
samvist. Þegar þið tókuð niður upplýsingar um heimilisfólk fenguð þið 
upplýsingar um kyn og samband heimilisfólks við viðmælandann og því 
ættuð þið að vita hvort maki viðkomandi er af sama kyni og svarandinn eða 
ekki.  
  

 

HÆSTA STIG MENNTUNAR 
 
F15  
F44 
F52 
F56 

Í F15 (og öðrum menntunarspurningum) skal skrá hæsta stig menntunar 
sem svarandinn hefur lokið. Að hafa „lokið námi‟ merkir annað hvort: 1) 
viðkomandi fær formlegt skírteini sem gefið er út um að námskröfum hafi 
verið náð; 2) að námskeiði eða námi hafi verið sinnt að öllu leyti en ekkert 
skírteini verið gefið út eða 3) að námskeiði eða námi hafi verið sinnt að öllu 
leyti og skírteini um að náminu hafi verið sinnt gefið út (og engin önnur 
skírteini t.d. fyrir að ljúka náminu eru gefin út). 
 
Ef svarandinn lauk námi erlendis þurfa þeir að reyna að finna þann flokk á 
svarspjaldinu sem best á við um það nám sem hann lauk. Þeirra besta mat 
er tekið gott og gilt. Aðeins í þeim tilfellum sem þetta gengur alls ekki skaltu 
nota svarmöguleikann „Annað‟. Skráðu þá svarið/upplýsingarnar nákvæm-
lega þar sem kannski verður hægt að finna viðeigandi flokk eftir á.  
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FJÖLDI ÁRA Í NÁMI 
 
F16 Með „fjölda ára í námi‟ er átt við alla menntun sem viðkomandin hefur 

lokið, bæði í skólaskyldu og eftir að henni var lokið. Árafjöldinn þarf ekki 
að vera samfelldur en aðeins á að telja árin sem viðkomandi var við nám 
en ekki árin sem kunnu að hafa liðið á milli. Verknám og starfsnám á að 
telja með en ekki þau ár sem fólk kann að hafa verið á iðnnema-samningi. 
Hlutanám á að telja með en umreikna þarf það yfir á ár í fullu námi. Til 
dæmis ef tiltekið nám tekur alla jafna eitt ár í fullu námi en viðkomandi 
var í hálfu námi í tvö ár skal skrá eitt ár. 

 

STAÐA Á VINNUMARKAÐI 
 
F17a 
F45a 
 
 
 
 
F17b 
F45b 
 
F17c 
F45c 
 
 
 
F17d 
F45d 

Í spurningu F17a er hægt að skrá fleiri en eitt svar og hjá sumum 
svarendum eiga mörg atiði við um síðustu sjö daga. Þú átt að skrá þau öll. 
Mundu að hvetja svarendur til að halda áfram að nefna þau atriði sem við á 
með því að spyrja „hvað annað?‟. Skrá skal allt það sem svarandinn hefur 
fengist við síðustu sjö daga.  
 
Á við um pappírslista: Hér skráir spyrill hvernig svarandi hefur svarað en 
spyr viðmælandann ekki spurningar. 
 
Í F17a á aðeins að gefa upp eitt svar. Þetta skal vera það sem svarandinn 
lítur á sem megin-viðfangsefni sitt síðustu sjö daga. Ef svarandinn er ekki 
vss eða veit ekki hvað hann/hún hefur helst fengist við skaltu hvetja 
svarandann til að velja það atriði sem á best við um liðna viku. 
  
Á við um pappírslista: Hér skráir spyrill svar en spyr viðmælandann ekki 
spurningar.  
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Eftirfarandi punktar skýra flokkana í F17a og F45a betur: 
 
Gildi  
01 Í launuðu starfi (eða í tímabundnu fríi), launþegi, sjálfstæður atvinnurekandi eða 

einyrki, starfa hjá fjölskyldufyrirtæki 
 
Þessum flokki tilheyrir allar gerðir af launuðu starfi, hvort sem það er fyrir 
atvinnurekanda eða laun frá svarandanum sjálfum sem atvinnnurekanda eða 
sjálfstætt starfandi. Þessi flokkur á líka við um óformlegt, hlutastarf eða tímabundið 
starf.  
 
Sjálfboðastarf, eða vinna þar sem aðeins er greitt fyrir kostnað við starfið (svo sem 
ferðakostnað og gistingu) en viðkomandi fær engan pening í sinn hlut tilheyra EKKI 
þessum flokki. 
 
Að vera í tímabundnu leyfi, á t.d. við um svarendur sem voru frá vinnu í síðustu 
viku vegna veikinda eða slysa, í sumarfríi eða fæðingarorlofi, að því gefnu að þau 
hafi vinnu sem þau muni snúa aftur til vinnu hjá sama atvinnurekandanum eða í 
sjálfstætt starf áfram. Flokkurinn á líka við um þau sem hefur verið vikið 
tímabundið frá starfi eða eru í verkfalli að því gefnu að þau muni snúa til baka til að 
vinna áfram hjá sama atvinnurekanda eða halda áfram að vera sjálfstætt starfandi í 
sínu fagi. 
 
Fólk sem er með ráðningasamning sem kveður á um reglulega en ósamfellda vinnu 
(t.d. í lotum) (svo sem sumir sem starfa í menntakerfinu og/eða atvinnuíþróttafólk, 
sem fá laun greidd aðeins á tilteknum tímabilum og gætu þar af leiðandi hafa verið 
frá vinnu síðustu sjö daga) tilheyra líka þessum flokki.  
 

02 Í námi (sem ekki er greitt fyrir af vinnuveitanda), einnig ef nám er stundað í leyfi 
frá vinnu 
 
Allir nemar, þar með taldir þeir sem eru/voru í starfsnámi síðastliðna viku, tilheyra 
þessum flokki. Ef nemandinn er í fríi (t.d. jólafríi) og mun aðeins halda áfram námi 
ef hann/hún nær prófunum skaltu gera ráð fyrir því að viðkomandi nái prófunum og 
skrá hann/hana sem í námi.   
 

03 Atvinnulaus, og að leita að vinnu 
 
Allir sem eru atvinnulausir og eru í virkri atvinnuleit tilheyra þessum flokki. Hópnum 
tilheyra þau sem eru að leita sér að starfi t.d. með aðstoð Vinnumálastofnunar, 
atvinnumiðlana og ráðningaskrifstofa, fólk sem sækir um auglýst störf, auglýsir 
sjálft eftir starfi eða jafnvel fólk sem er virkt í leit sinni að tækifærum. 
 

04 Atvinnulaus, en ekki í atvinnuleit 
   
Þessum flokki tilheyra þau sem atvinnulaus en eru ekki í virkri atvinnuleit um 
þessar mundir.  Fólk sem hefur til dæmis gefist upp á því að leita að starfi tilheyrir 
þessum hópi, eða þau sem stríða við veikindi og geta tímabundið ekki leitað að 
starfi. Svarendur sjálfir eiga að taka afstöðu til þess hvort að veikindi í þessu tilfelli 
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séu tímabundin eða ekki. Ef upp koma vafamál skal líta á þau sem tímabundin ef 
veikindin hafa staðið skemur en í sex mánuði. 
 

05 Stríði við langvarandi veikindi eða er öryrki  
 
Nær yfir fólk sem er ekki starfandi  og er ekki að leita að starfi  vegna langvarandi 
veikinda eða örorku. Fólk sem aldrei hefur verið í starfi vegna örorku telst til þessa 
hóps. Ef upp koma vafamál um hvort veikindi eða örorka er langvarandi, skal líta á 
þau sem langvarandi ef þau hafa staðið yfir í sex mánuði eða lengur óslitið. 
 

06 Á eftirlaunum er flokkur sem nær yfir fólk sem lokið hefur störfum frá sinni vinnu 
á um það bil þeim eftirlaunaaldri sem við miðum almennt við (67 ára) eða fólk sem 
hefur lokið störfum þó það sé yngra og er ekki að leita sér að starfi af neinu tagi. 

  
08 Sinni heimilisstörfum, annast börn eða annað fólk er flokkur sem nær yfir alla 

sem sinna ólaunuðum heimilisstörfum eða umönnun. Það getur verið að fleiri en 
ein/n á heimilinu hafi þessa stöðu – hér erum við aðeins að hugsa um stöðu 
svarandans.   
 

09 Annað er flokkur sem er ekki á svarpjaldinu. Hann nær yfir hvern þann sem ekki 
passar inn í flokkana 7 sem eru á spjaldinu.   

 
Eftirfarandi punktar skýra enn betur flokkana í spurningu F17c. Athugið að viðmiðin fyrir 
skráningu í F17c er ólík F17a af því að nú ert spurt hvað það sé sem á best við. Munurinn er 
undirstrikaður í textanum fyrir neðan.  
 
Gildi  
01 Í launuðu starfi (eða í tímabundnu fríi), launþegi, sjálfstæður atvinnurekandi eða 

einyrki, starfa hjá fjölskyldufyrirtæki 
 
Þessum flokki tilheyra allar tegundir af launuðu starfi, hvort sem það er fyrir 
atvinnurekanda eða laun frá svarandanum sjálfum sem atvinnnurekanda eða 
sjálfstætt starfandi. Þessi flokkur á líka við um óformlegt, hlutastarf eða tímabundið 
starf.  
 
Sjálfboðastarf, eða vinna þar sem aðeins er greitt fyrir kostnað við starfið (svo sem 
ferðakostnað og gistingu) en viðkomandi fær engan pening í sinn hlut tilheyra EKKI 
þessum flokki. 
 
Að vera í tímabundnu fríi á t.d. við um þau sem voru frá vinnu í síðustu viku vegna 
veikinda eða slysa, í sumarfríi eða fæðingarorlofi, að því gefnu að þau hafi vinnu 
sem þau muni snúa aftur til vinnu hjá sama atvinnurekandanum eða í sjálfstætt 
starf áfram. Flokkurinn á líka við um þau sem hefur verið vikið tímabundið frá starfi 
eða eru í verkfalli að því gefnu að þau muni snúa til baka til að vinna áfram hjá 
sama atvinnurekanda eða halda áfram að vera sjálfstætt starfandi í sínu fagi. 
 
Fólk sem er með ráðningasamning sem kveður á um reglulega en ósamfellda vinnu 
(t.d. í lotum) (svo sem sumir sem starfa í menntakerfinu og/eða atvinnuíþróttafólk, 
sem fá laun greidd aðeins á tilteknum tímabilum og gætu þar af leiðandi hafa verið 



 
19

frá vinnu síðustu sjö daga) tilheyra líka þessum flokki. 
 

02 Í námi (sem ekki er greitt fyrir af vinnuveitanda), einnig ef nám er stundað í leyfi 
frá vinnu 
 
Allir nemar, þar með taldir þeir sem eru/voru í starfsnámi síðastliðna viku, tilheyra 
þessum flokki. Ef nemandinn er í leyfi (t.d. jólafríi) og mun aðeins halda áfram námi 
ef hann/hún mun nær prófunum skaltu gera ráð fyrir því að viðkomandi nái 
prófunum og skrá hann/hana sem í námi.   
 

03 Atvinnulaus, og að leita að vinnu 
 
Allir sem eru atvinnulausir og eru í virkri atvinnuleit tilheyra þessum flokki. Hópnum 
tilheyra þau sem eru að leyta sér að starfi t.d. með aðstoð Vinnumálastofnunar, 
atvinnumiðlana og ráðningaskrifstofa, fólk sem sækir um auglýst störf, auglýsir 
sjálft eftir starfi eða jafnvel fólk sem er virkt í leit sinni að tækifærum. 
 

04 Atvinnulaus, en ekki í atvinnuleit 
   
Þessum flokki tilheyra þau sem atvinnulaus en eru ekki í virkri atvinnuleit um 
þessar mundir.  Fólk sem hefur til dæmis gefist upp á því að leita að starfi tilheyrir 
þessum hópi, eða þau sem stríða við veikindi og geta tímabundið ekki leitað að 
starfi. Svarendur sjálfir eiga að taka afstöðu til þess hvort að veikindi í þessu tilfelli 
séu tímabundin eða ekki. Ef upp koma vafamál skal líta á þau sem tímabundin ef 
veikindin hafa staðið skemur en í sex mánuði. 
 

Næstu þrír flokkar ná yfir fólk sem er ekki á vinnumarkaði (economically inactive). 
 
05 Stríði við langvarandi veikindi eða er öryrki nær yfir fólk sem er ekki starfandi  

og er ekki að leita að starfi  vegna langvarandi veikinda eða örorku. Fólk sem aldrei 
hefur verið í starfi vegna örorku telst til þessa hóps. Þessum flokki tilheyrir ekki fólk 
við slæma heilsu sem lokið hefur störfum vegna aldurs og myndi ekki leita sér að 
vinnu þó það væri við góða heilsu.  Ef upp koma vafamál um hvort veikindi eða 
örorka er langvarandi, skal líta á þau sem langvarandi ef þau hafa staðið yfir í sex 
mánuði eða lengur óslitið. 
 

06 Á eftirlaunum er flokkur sem nær yfir fólk sem lokið hefur störfum frá sinni vinnu 
á um það bil þeim eftirlaunaaldri sem við miðum almennt við (67 ára) eða fólk sem 
hefur lokið störfum þó það sé yngra og er ekki að leita sér að starfi af neinu tagi. 
Fólk á eftirlaunum sem stríðir orðið við langvarandi veikindi eða örorku eiga ennþá 
að fara í þennan flokk.    

 
Fólk sem hættir að vinna til að reka heimili og stofna fjölskyldu og hafa ekki unnið í 
mörg ár, á að flokka sem „sinni heimilisstörfum, annast börn eða annað fólk‟ frekar 
en að setja það í þennan flokk. En það getur verið erfitt að skilgreina nákvæmlega 
hvenær fólk hefur hætt störfum vegna aldurs (retired) og er komið á eftirlaun. 
Almennt skal taka það svar sem svarandinn sjálfur velur af svarspjaldinu sem gott 
og gilt.  
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08 Sinni heimilisstörfum, annast börn eða annað fólk er flokkur sem nær yfir alla 
sem fyrst og fremst sinna ólaunuðum heimilisstörfum eða umönnun. Það getur 
verið að fleiri en ein/n á heimilinu hafi þessa stöðu – hér erum við aðeins að hugsa 
um stöðu.  
 

09 Annað er flokkur sem er ekki á svarpjaldinu. Hnn nær yfir hvern þann sem ekki 
passar inn í flokkana 7 sem eru á spjaldinu. En mundu að ef fólk er í einhvers konar 
launuðu starfi (þar með talið ef fólk er sjálfstætt starfandi á óformlegan hátt) þá á 
ekki að setja það í þennan flokk.  
 

 
 
F21  Næstu spurningar snúa að aðalstarfi viðmælenda (þegar það á við). Þetta 

gæti verið það starf sem þeir eru í núna, eða síðasta starf þeirra ef svo vill til 
að þeir eru ekki í starfi um þessar mundir. Þú munt þurfa að aðlaga tíðina 
(nútíð eða þátíð) í spurningunum eftir því sem við á.  
 
Ef svarandinn er tveimur eða fleiri störfum á hann að svara með það starf í 
huga sem tekur mestan hluta tímans á viku. Ef tvö störf vega jafn þungt í 
tíma, skal viðmælandinn svara með það starf í huga sem er betur launað 
 
Sumir sem eru sjálfstætt starfandi eiga sitt eigið fyrirtæki; hjá sumum er 
starfið óformlegra þar sem þeir taka að sér stök verkefni. Fólk sem starfar 
sem einyrkjar eða rekur „eins manns fyrirtæki‟ eru ekki endilega 
atvinnurekendur; ef um er að ræða fyrirtæki gæti viðkomandi verið 
starfsmaður fyrirtækisins og fengið laun fyrir vinnuna sína.  
 

F31 
F32 
F33-F34a 

Atvinnuspurningarnar  
    

Von okkar er að við náum að safna upplýsingum um atvinnu næstum allra 
svarenda, að frátöldum þeim sem aldrei hafa verið í starfi. 
 

Spyrjið alla um núverandi starf þeirra eða síðasta starf þeirra. Hvetjið 
svarendur til að gefa frekari upplýsingar ef svör þeirra eru ónákvæm. Ef 
einhverjar upplýsingar vantar gæti það komið í veg fyrir að hægt sé að kóða 
svör um atvinnu og atvinnuveg á nægilega nákvæman hátt. Sem dæmi má 
nefna að til eru mismunandi tegundir verkfræðinga og hver og ein á sinn 
númerakóða. Þú verður því að hvetja svarendur til að gefa upplýsingar um 
fullan starfstitil sem og nákvæmlega hvernig verkfræði viðkomandi starfar 
við.  
 

F31 
 

Spurt er um atvinnuveg fyrst vegna þess að það að finna út hvers konar 
starfsemi fer fram á vinnustaðnum er mjög mikilvægt til að hægt sé að 
kóða starfið að fullri nákvæmni. Reyndu að skrá þessar upplýsingar á eins 
skýran hátt og mögulegt er. Nafn á fyrirtækinu mun ekki vera 
fullnægjandi, né að nefna sjálfa vöruna sem þar kann að vera framleidd, 
t.d. „bílafyrirtæki‟ gæti átt við um bílaframleiðanda, bílasölu, 
bílaleigufyrirtæki eða fyrirtæki sem flytur inn bíla eða jafnvel gerir við 
bilaða bíla.  
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F32  Við höfum áhuga á því að skrá hjá hvers konar fyrirtæki eða stofnun 
svarandinn vinnur hjá eða vann hjá. Spurningin greinir á milli þess hvort 
starf viðkomandi var í stofnun þar sem eignarhald og fjármögnun var á 
höndum hins opinbera, þ.e. stofnun á vegum ríkis eða sveitarfélaga, 
jafnvel þó fjármögnun komi í gegnum þriðja aðila, svo sem fjárhagsráð 
eða tengdar stofnanir. Þar sem um er að ræða flókið samspil opinbers 
reksturs og einkarekstur, reyndu að fá svarandann til að einbeita sér að 
sinni stöðu. Þannig gæti viðkomandi t.d. unnið hjá veitingaþjónustu eða 
ræstingaþjónustu sem er í einkarekstri, þrátt fyrir að þjónustan sé veitt 
spítala eða skóla sem er í opinberum rekstri.  
 

F33-F34a 
(ISCO08) 
 

Svarendur sjá starfaflokkunina síður sem vandamál eða vandasamt verk 
og því þurfum við að afla eins nákvæmra upplýsinga og kostur er. 
Starfsheiti er gagnlegur upphafspunktur en sjaldnast fullnægjandi. Störf 
eins og endurskoðandi, kennari, verkfræðingur eða verkamaður/-kona 
geta verið að mismunandi toga og unnin við mismunandi aðstæður. 
Notaðu F34 til að fá nákvæmari upplýsingar um meginverkefni starfsins 
þar sem þú færð svarendur mögulega til að lýsa þeim verkefnum sem þeir 
fást við á dæmigerðum degi. 
 
Í F34a skaltu hafa í huga að við höfum áhuga á að vita hvaða þjálfun eða 
menntun þurfi alla jafna til að vinna þetta starf, EKKI hvaða þjálfun eða 
menntun svarandinn býr yfir þar sem það kann að vera eitthvað allt 
annað.  
 

 

HEILDARTEKJUR HEIMILISINS 
 
F41  
 

Í F41 skal afla upplýsinga um heildar „nettó‟ tekjur heimilisins eða 
ráðstöfunartekjur, þ.e. eftir skatt. Tekjur ná ekki einungis yfir laun fyrir 
vinnu heldur einnig bætur, lífeyri, vexti af sparifé, leigutekjur o.s.frv. 
 
Við viljum fá upphæðir eftir að skattar og önnur gjöld hafa verið dregin 
frá. Spurningin snýr að þeim tekjum sem svarandi og heimilið er með í 
dag, en ef það hentar ekki svaranda er hægt að miða við nýlegt tímabil 
sem svarandi á auðvelt með að gefa svör um. Svarandinn notar 
svarspjald til að finna þann flokk sem passar fyrir hans mánaðarlegu 
tekjur. Svarandinn mun svo nefna bókstafinn sem vísar til þess flokks 
sem passar. Þetta fyrirkomulag er notað til að auka traust svarandans á 
þeim trúnaði sem ríkir um þessar upplýsingar. 
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STAÐA MAKA Á VINNUMARKAÐI 
 
F45a Sjá upplýsingar um „Stöðu á vinnumarkaði‟ hér fyrir ofan fyrir upplýsingar 

um kóðun og hvatningu til svarenda um að gefa nákvæm svör. 
 

UPPRUNI 
 
F61 Þessi spurning snýr að uppruna svarenda. Skrá skal allt að tvo uppruna 

sem lýsa best uppruna viðmælenda. Ef svarandi gefur svar sem er ekki að 
finna á svarspjaldi 75 skaltu skrá svar þeirra í textaboxið. Þegar fyrsti 
uppruninn hefur verið skráður skaltu hvetja svarandann til að nefna 
annan með því að segja „Og hvaða annan uppruna?‟. Ef ekki er gefinn 
upp annar uppruni skal merkja við „Enginn annar uppruni‟. Ef fleiri en 
tveir eru nefndir skaltu biðja svarandann að velja tvo þeirra. Ef 
svarandinn getur ekki gert það skaltu skrá fyrstu tvo sem hann nefndi. 

 
SPURNINGAR UM MANNLEG GILDI 
 
H1/H2 Karlkyns svarendur fá lýsingu og spurningar í karlkyni og kvenkyns 

svarendur fá lýsingu og spurningar í kvenkyni. Tölvukerfið mun sjá um að 
viðeigandi hluti komi upp. Sama svarspjald er notað hvort sem um ræðir 
karla eða konur.   

 
TILRAUNASPURNINGAR 
 
I1 Á við um pappírslista: Það er mikilvægt að svarandi fái rétta útgáfu af 

tilraunaspurningunni. Spyrlar þurfa að fletta til baka á kóðunina sem þeir 
gerðu í C32 og setja sama kóða í I1. 
 

I2-I10 Þessar lokaspurningar er svipaðar spurningum framar í listanum. 
Svarendur eiga ekki að reyna að muna hvernig þeir svöruðu áður heldur 
líta á þessar spurningar sem alveg nýjar. Það er mjög mikilvægt að lesa 
allar leiðbeiningar/inngangstexta fyrir svarendur og að tryggja að þeir séu 
með rétt svarspjald fyrir framan sig. 

 
LOKA TÍMI 
OG DAGUR    Á við um pappírslista: í lok spurningalistans þurfa spyrlar að skrá 

dagsetningu og tíma 
 
SPURNINGAR SEM SPYRILLINN SJÁLFUR SVARAR 
 
Þessum spurningum átt þú að svara án þess að ráðfæra þig við svarandann. Svör þín við 
þessum spurningum gefa okkur mynd af því hvernig viðtalið gekk og hvernig viðmælendur 
brugðust við þessari reynslu. Allar spurningarnar (J1-J9) snúa að viðtalinu í heild.  
 
  



23 

4. Skráning 
 
4.1. Að fylla út heimsóknar-eyðublöðin 
 
4.1.1. Hvers vegna? 
 
 
4.1.2. Atriði sem þú þarft að hafa í 

huga 
 
Alla jafna skaltu hafa eftirfarandi í huga: 

 Alltaf að skrá þitt auðkenni, síðustu 4 
tölustafina í kennitölunni þinni, sem á að 
vera það sama og þú fylltir út á aðal 
spurningarlistann. 

 Hver svo sem niðurstaða 
heimsóknarinnar er skaltu alltaf svara 
N-spurningunum sem snúa að 
heimilinu og umhverfi þess. 

 Farðu vel yfir heimsóknareyðublöðin þín 
áður en þú skilar þeim inn til 
Félagsvísindastofnunar og athugaðu 
hvort þau séu rétt fyllt út og að þar sé 
allar nauðsynlegar upplýsingar að finna.  
  

HVERNIG HEIMSÓKNAR-
EYÐUBLÖÐIN GAGNAST ÞÉR 
 
Þú getur farið yfir heimsóknareyðublaðið 
til að ganga úr skugga um að þú hafir 
farið eftir reglunum sem settar eru fram í 
kafla 3: fórstu í a.m.k. eina heimsókn, 
reyndirðu að ná í viðkomandi á 
mismunandi tímum, ná tilraunirnar yfir 
tveggja vikna tímabil? 

Heimsóknareyðublaðið getur einnig 
gagnast þér til að ákveða hvort og 
hvenær þú eigir að fara í næstu 
heimsókn/hringja næsta símtal. Þetta 
ákvarðast út frá útkomu síðust 
heimsóknar og/eða hvernig neitun þú 
hefur skráð.  

Reyndu alltaf að fá símanúmerið hjá 
svarandanum og skráðu það á 
eyðublaðið. Það gæti komið sér vel þegar 
bóka á viðtalstíma. 

Ef í ljós kemur að viðmælandi er aldrei 
heima á ákveðnum tímum getur skráð 
tímasetning hverrar heimsóknar/tilraunar 
komið sér vel. 
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4.2. Skrásetja upplýsingar um heimilið og umhverfið 
 
4.2.1. Hvers vegna? 
 
Eins og þú veist þá vinna margir viðmælendur í 
ESS úrtakinu með okkur, en því miður gera sumir 
það ekki. ESS notar ýmsar aferðir til að finna út 
hvort að hópur þeirra sem svarar sé ólíkur þeim 
sem ekki svarar. Ein þessara aðferða er að bera 
saman „lífskjör‟. Til dæmis, þá gætum við fundið 
út að fólk sem býr í námsmannaíbúðum er 
ólíklegra til að taka þátt en fólk sem býr í 
einbýlishúsi. Þetta gæti valdið vandamálum 
vegna þess að meðalmanneskja sem býr í 
námsmannaíbúð hefur tilhneigingu til að hafa 
öðruvísi skoðanir en meðalmanneskja sem býr í 
einbýlishúsi. Við viljum ekki missa skoðanir 
ákveðinna hópa úr niðurstöðum ESS. Svo ef við 
finnum misræmi milli lífskjara svarenda og þeirra 
sem ekki svara, getum við aðlagað nálgun okkar 
fyrir næstu umferð ESS til að vera viss um að 
hópurinn sem svarar sé samsettur á svipaðan 
hátt og íslenska þjóðin í heild sinni. Í rauninni 
getum við aðlagað nálgun okkar í gagnaöfluninni 
með því að reyna sérstaklega að ná svörum hjá 
hópum sem hafa svarað illa til að draga úr misræminu.  
 
 
Það er frekar erfitt fyrir okkur að finna einkenni til að bera saman þá sem svara og þá 
sem ekki svara. Heimsóknareyðublöðin  eru okkar helsta uppspretta upplýsinga 
svo við stólum á þið klárið að fylla þau út fyrir hvern einasta einstakling sem er í 
úrtakinu, hvort sem hann tekur þátt í könnuninni eða ekki.  
 
4.2.2. Hvernig?  
 
Heimsóknareyðublaðið inniheldur fimm spurningar um heimilið og umhverfi þess. Það er 
nauðsynlegt að: 
  

- Þú svarir þessum spurningum einu sinni fyrir hvern einstakling í úrtakinu. 
Við setjum sem skilyrði að fá útfyllt eyðublað fyrir alla svarendur en einnig fyrir 
alla sem ekki svara og sem ekki náðist samband við. Það eru aðeins ógild 
heimilisföng sem ekki er hægt að gera grein fyrir í þessum spurningum 

- Þú fyllir út eyðublaðið við upphaf fyrstu heimsóknar. Lýstu heimilinu áður en þú 
hringir dyrabjöllunni. Ekki fylla aftur út eyðublaðið ef að samstarfsfélagi hefur nú 
þegar gert það fyrir þetta heimilisfang. Við þurfum eitt eyðublað fyrir hvern og 
einn í úrtakinu.  

- Þú fyllir út eyðublaðið sjálfur þegar þú ert að horfa á heimilið í eigin persónu. 
Aldrei nota aðrar leiðir til að fylla það út, eins og með því að biðja viðmælanda að 

Í stuttu máli: Sýnileg gögn 
 
Þegar þú heimsækir einstaklinga í 
úrtakinu í fyrsta skipti skaltu svara 
fimm spurningum um heimili þeirra 
og umhverfið. Þú segir okkur 
hvernig húsi viðkomandi býr í og 
hvort þú sér mikið veggjakrot eða 
rusl í nágrenninu. 
Jafnvel þótt viðkomandi taki ekki 
þátt í könnuninni mun þessi 
skráning þín gefa okkur einhverjar 
upplýsingar um hann/hana. Þetta 
gerir okkur kleift að skoða heimili 
þeirra sem svara séu lík heimilum 
þeirra sem svara ekki Slík líkindi eru 
mikilvæg því við viljum vera viss 
um að svarendur okkar séu fulltrúar 
fyrir allt þýðið, alla þá sem búa á 
Íslandi.  
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öllum þessum spurningum fyrir heimili allra sem lentu í úrtakinu, ekki bara þá 
sem tóku þátt. Þetta er mjög mikilvægur partur rannsóknarinnar.  

 Mismunandi spyrlar geta lagt mismunandi túlkun í svarflokkana sem hægt er að velja 
úr. Þess vegna eru þessar ljósmyndir sýndar, bæði í spyrlaþjálfuninn og í þessar 
handbók. Reyndu að bera hvert heimili og umhverfi þess við þessar myndir frekar 
en að nota þín eigin viðmið um hvað gæti t.d. talist til mikils veggjakrots.  

 
4.3. Að skila inn gögnum 
 
Fyrsta ESS viðtalið má fara fram 1. nóvember og við stefnum á að hafa lokið við öll 
viðtölin fyrir 26. febrúar. Við gerum hins vegar að sjálfsögðu ráð fyrir því að þú verðir 
búin(n) að skila inn öllum gögnum fyrir þá dagsetningu.  

Athugaðu að okkur ber skylda til taka prufur til að sannreyna að gögnunum sem er skilað 
inn séu raunverulegar upplýsar frá viðmælendum og að viðtölin hafi farið fram við 
viðeigandi aðstæður með þeim sem í raun og veru lentu í úrtakinu.  

 

 

Gangi þér vel! 
 
Kærar þakkir fyrir að fylgja leiðbeiningunum hér fyrir ofan og fyrir að leggja þitt af 
mörkum til þess að European Social Survey gangi vel á Íslandi. 
 
Ef þú hefur einhverjar spurningar getur þú haft samband við starfsmenn 
Félagsvísindastofnunar: 
 
Bylgja Árnadóttir, verkefnastjóri 
Sími: 525 4164/698 3907 
Netfang: bylgja@hi.is 
 
María Lovísa Guðjónsdóttir, yfirspyrill 
Sími: 772 1330 
Netfang: gudjonsmaria@gmail.com  
 
Yfirspyrlar (María Lovísa og Guðrún Axfjörð) 
Netfang: ess.spyrlar@gmail.com  



Munið að hafa eftirfarandi tilbúið fyrir spyrlaþjálfun:
- Hátalarar svo hægt sé að spila hljóð,
- Nafnspjöld, bæklinga um ESS, kynningarbréfið,
- Lista yfir alla spyrlana, 
- Eina spyrlahandbók fyrir hvern spyril (hvort sem á stafrænu formi eða 

útprentaða)
- Contact form sem hægt er að sýna á tjaldinu og sýna hvernig það virkar inni í 

Qualtrics
- Eintak af æfingaviðtalinu fyrir þig
- Eintak af spurningalistanum fyrir hvern spyril (og aðgangur að honum í 

Qualtrics) 
- Copies of ISCO coding manuals (the list of codes suffices) (at least one per 

two participants: can be used again for other briefings if you ask participatns 
not to write on them),

EKKI SÝNA ÞESSA GLÆRU (EYÐA)



Félagslegt umhverfi Evrópubúa

ESS is a European Research Infrastructure Consortium (ESS ERIC)

UMFERÐ 8 - KYNNING

XX. október 2016
Bylgja Árnadóttir og María Lovísa
Guðjónsdóttir



■ 18:30 – 19: matartími

■ 20:30 – 20:45: kaffipása

■ Klárum í síðasta lagi kl. 22
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■ Könnun annað hvert 
ár - 8. umferð fer af 
stað í september 
2016

■ Megin spurningalisti 
með 138 spurningar 
til að fá mynd af 
félagslegu, pólitísku 
og siðferðilegu 
landslagi Evrópu

■ 36 lönd hafa tekið
þátt að minnsta kosti
einu sinni
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ESS Í TÖLUM



■ ESS8 þátttakendur: 
að minnsta kosti 19 lönd

■ ESS8 sérstök viðfangsefni: 
2 breytileg þemu: sem 
snúa að velferð annars 
vegar og að 
loftslagsbreytingum og 
orkumálum hins vegar

11

ESS Í TÖLUM



■ Næstum 350.000 viðtöl tekin frá árinu 2001

■ 752 viðtöl tekin á Íslandi í ESS6 (2012)

■ Yfir 3.000 virkir spyrlar í ESS7 

■ 40 virkir spyrlar á Íslandi í ESS6

■ 2002 einstaklingar valdir í úrtak fyrir ESS8 á Íslandi

12

ESS Í TÖLUM



■ Yfir 930.000 skráðir notendur að gögnunum (Maí 2016):

■ Yfir 350 skráðir notendur á Íslandi (Maí 2016)

13

ESS Í TÖLUM

63 %
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HVERS VEGNA SKIPTIR
FAS ÞITT OG
FRAMKOMA MÁLI?
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HÖLDUM ÁFRAM AÐ STANDA OKKUR VEL
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HÖLDUM ÁFRAM AÐ STANDA OKKUR VEL
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HVAR GETUM VIÐ BÆTT OKKUR?
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HVAR GETUM VIÐ BÆTT OKKUR?
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HVAR GETUM VIÐ BÆTT OKKUR?
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HVAR GETUM VIÐ BÆTT OKKUR?
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SKILABOÐ FRÁ 
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SKILABOÐ FRÁ 
FRAMKVÆMDASTJÓRANUM

Halló, ég er Rory Fitzgerald, framkvæmdastjóri European 
Social Survey, frá City University í London.Ég er hér til að óska ykkur góðs gengis með 8. umferð af ESS.

Ég veit að það getur verið erfitt að taka viðtöl við fólk, að nota 
sannfæringarkraft ykkar við útidyrnar hjá fólki til að fá það til 
að taka þátt í klukkutíma langri könnun

og að þurfa svo að lesa spurningarnar á mjög svipaðan máta 
fyrir alla svarendurna, og á sama máta og aðrir spyrlar í öllum 
öðrum löndum sem taka þátt í könnuninni.

Þetta er erfitt starf og við gerum okkur grein fyrir því að það 
getur verið sérstaklega erfitt að sannfæra fólk um að taka þátt 
í hröðu nútímasamfélagi.
Við reiðum okkur því á hæfni ykkar og skuldbindingu við 
verkefnið.
Í European Social Survey, sem er framkvæmd í 20 eða fleiri 
löndum annað hvert ár,
er spurt um lykilþætti svo sem velferð, málefni innflytjenda, 
loftslagsbreytingar og orkumál, sem og lýðræði.
Nú, á þessum umrótartímum, eru yfir 80.000 manns víðsvegar 
um heim, skráðir notendur að ESS gögnunum
og nú þegar hafa yfir 3.000 greinar verið birtar um þessi 
viðfangsefni.
Á næstu mánuðum munum við, í samstarfi við fulltrúa þíns 
lands og rannsóknarstofnunina sem þú vinnur fyrirvinna að því að ESS gangi vel nú sem áður.Takk fyrir áheyrnina og gangi ykkur sem allra best.



AÐ VINNA FYRIR ESS: 
SKREF FYRIR SKREF
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AÐ VINNA FYRIR ESS

Undirbúningur og skipulag 
heimsókna
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■ Símtöl: mega eiga sér stað eftir fyrstu heimsókn

■ Pakka niður öllum gögnum:

■ Fartölva/spjaldtölva/farsími – pappírslisti og penni –
nafnspjald – heimsóknareyðublaðið – kynningarbréf

■ Muna að hlaða tæki! Eða taka hleðslutæki með

UNDIRBÚA SIG TIL AÐ HAFA SAMBAND
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HVERNIG HÆKKA MÁ SVARHLUTFALL

Einhverjar hugmyndir?

 Heimsóknarreglur ESS:

■ Dreifa heimsóknum yfir a.m.k 2 vikur.

■ Fara í eigin persónu a.m.k fjórum sinnum.

■ Fara a.m.k einu sinni um helgi.

■ Fara a.m.k einu sinni að kvöldi til (eftir kl. 17).

 Einnig:

■ Fá aðstoð (frá okkur, frá nágrönnum, frá google maps/já.is) 
til að finna heimilisfang.
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HVERNIG HÆKKA MÁ SVARHLUTFALL

Hvenær ættir þú að halda áfram að reyna?

 Reyndu áfram ef:

■ Þú hefur ekki náð neinu sambandi.

■ Viðmælandinn er veikur til skamms tíma.

■ Viðmælandinn var vant við látinn.

■ Ef þú fékkst neitun sem ekki var endanlegt (slæm
tímasetning, efasemdir…), ef bókað viðtal gekk ekki eftir

■ Viðmælandinn er fluttur en býr þó enn á svæðinu.

 Sjá heimsóknarreglur á bls. 6 í handbókinni



ESS KÖNNUNIN

Að kynna þig
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■ Segðu til nafns og fyrir hvern þú starfar.

■ Sýndu nafnspjaldið

■ Spurðu hvort þú sért örugglega á réttum stað.

■ Spurðu hvort þú sért að tala við þann sem er í úrtakinu.

■ Segðu einnig frá því að það sé mikilvægt að þú sért að tala 
við þann sem er í úrtakinu því þeir mega bara taka þátt, á 
sama tíma sýnir það að þú ert ekki að ganga bara hús úr 
húsi til að selja eitthvað - vísaðu í kynningarbréfið. Þú skalt 
bjóðast til að útskýra allt betur inni.
■ Ef viðkomandi fékk ekki kynningarbréf: Sýna eintak og 

segja að þú getir útskýrt allt inni.

■ Spurðu hvort þú megir kíkja inn fyrir. 

■ Spurðu hvort þú megir fá símanúmer viðkomandi.

■ Vertu alltaf jákvæð/ur, kurteis og snyrtileg/ur.
29

HVERNIG ÁTTU AÐ KYNNA ÞIG?



■ Dyrasími? 
■ Vertu stuttorður og reyndu að fá að tala frekar augliti til 

auglitis.

■ Hliðvörður/ manneskja sem er þriðji aðili, kemur til dyra en 
er ekki í úrtakinu?
■ Kynntu þig fyrir hliðverðinum og segðu stuttlega hvers

vegna þú ert þarna.
■ Vertu stuttorður: Reyndu að ná tali sem fyrst af 

viðkomandi sem er í úrtakinu.

■ Sendur í burtu með bókaðan viðtalstíma? 
■ Skrifaðu niður nákvæma tímasetningu viðtals og fáðu

uppgefið farsímanúmer viðmælandans. 

30

HVERNIG ÁTTU AÐ KYNNA ÞIG?



ESS KÖNNUNIN

Að viðhalda samvinnu

31
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VIÐHALDA SAMVINNU

■ Hvað virkar best?

■ Vertu vinalegur, glaðlegur og áhugasamur. Komdu á 
tengingu: Fallegur garður! Sæt gæludýr!

■ Talaðu skýrt og ekki of hratt.

■ Ekki líta á þetta sem áskorun og ekki láta það líta þannig
út.

■ Forðastu að spyrja spurninga sem leiða til neikvæðs 
svars „gætirðu séð af nokkrum mínútum?‟

■ Slæm tímasetning? Alveg að fara að fá neitun? Dragðu
þig í hlé og fáðu að koma síðar.

■ Spurðu um símanúmer þegar þú bókar viðtal.

■ Leiktu af fingrum fram!
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AÐ TAKAST Á VIÐ NEITANIR

 Hverjar eru helstu 
ástæður fyrir því að fólk 
neitar (tímabundið) að 
taka þátt í ESS?
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Don't admit strangers Other
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AÐ TAKAST Á VIÐ NEITANIR
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þetta.
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AÐ TAKAST Á VIÐ NEITANIR

Það er kominn háttatími fyrir börnin
mín.
Ég er of upptekin/n.

 Sýndu tímaleysinu skilning.

 Dragðu þig í hlé: aldrei bóka viðtal sem þú veist að ekki verður 
hægt að klára.

 En reyndu að bóka viðtalstíma
 Snúðu rökunum við: „við þurfum einmitt svör frá uppteknu 

fólki‟
 Þetta tekur ekki nema um klukkutíma, en þetta er fljótt að

líða þar sem ég leiði þig í gegnum þetta og þekki
spurningalistann vel.
 Aldrei gera viðmælandann ábyrgan fyrir tíma! Þ.e. 

„þetta tekur enga stund ef þú vinnur vel með mér‟
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AÐ TAKAST Á VIÐ NEITANIR
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Ég hef ekki áhuga á svona
hlutum eins og stjórnmálum.
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AÐ TAKAST Á VIÐ NEITANIR

Ég hef ekki áhuga á svona
hlutum eins og stjórnmálum.

 Snúðu rökunum við: Við getum ekki eingöngu endurspeglað
skoðanir þeirra sem hafa áhuga á félagslegum viðfangsefnum. 
Við viljum skoðanir allra. 

 Bentu á þau viðfangsefni sem gætu vakið áhuga. 
Viðfangsefnin sjást á bls. 2 í spurningalistanum.

 Bendu á mikilvægi ESS.

 Þetta er tækifæri til að koma þeirra skoðun á framfæri.

 Flestum finnst gaman að taka þátt þegar uppi er staðið.
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Ég veit ekkert um þessa hluti. 
Getur þú ekki spurt systur

mína? Hún er gáfaðri.

AÐ SKIPTA UM 
VIÐMÆLANDA ER 

ALDREI LEYFILEGT
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Ég veit ekkert um þessa hluti.

 Könnunin nær yfir hvað fólki finnst um alls konar þætti. Það er
spurt um viðhorf þitt/skoðanir og aldrei er krafist sérstakrar
þekkingar.



40

AÐ TAKAST Á VIÐ NEITANIR

Getur þú ekki spurt systur 
mína? Hún er gáfaðri.

 Við veljum fólk með tilviljunarúrtaki þar sem við getum ekki
spurt alla.

 Allir höfðu jafna möguleika á því að vera valdir. Við getum
aðeins fengið heildarmynd landsins ef allir sem voru valdir
taka þátt.

 Að skipta þér út fyrir einhver annan myndi skekkja
niðurstöðurnar.
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Hvaða gagn gerir það að
svara þessum spurningum? 

Þetta er bara tímasóun.
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Þetta er bara tímasóun.

 Viðurkenndu hversu dýrmætur tími viðmælandans er.
 sjá ‘tímabundinn’ rökfærslu.

 Leggðu áherslu á nytsemi könnunarinnar:
 Yfir 90 000 manns um allan heim nýta sér gögnin, þar á 

meðal stjórnvöld sem nýta sér þau til stefnumótunar.
 Þetta er einstakt tækifæri fyrir viðmælanda til að viðra

skoðun sína. 

 Leggðu áherslu á þátttöku viðmælandans: aðeins ef hann/hún 
tekur þátt, getur hann verið fulltrúi fyrir fólk eins og hann/hana.
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Þessi hlutir eru einkamál. Það
kemur engum við hvað ég 

horfi oft á fréttir.
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Þessi hlutir koma engum við.

 Líttu á þetta sem tækifæri til að fullvissa, ekki ‘sem vesen’.

 Fullvissaðu: 
 Farið verður með öll svör sem fyllsta trúnaðarmál.
 Það er ómögulegt að rekja hvaða svör koma frá hverjum
 Þegar gögnin eru birt er aðeins gefin yfirlitsmynd þar sem 

svör eru tekin saman. 
 Félagsvísindastofnun fer eftir ströngustu reglum um 

persónuvernd þegar upplýsingar eru meðhöndlaðar.
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Ég tek aldrei þátt í könnunum
og þessi er ekkert öðruvísi.



46

AÐ TAKAST Á VIÐ NEITANIR

Ég tek aldrei þátt í könnunum.

 Spurðu um ástæðuna fyrir því.
 sjá fyrrum rök.

 Leggðu áherslu á hvers vegna ESS er öðruvísi
 sjá ‘nýting á ESS’

 Leggðu áhersu á mikilvægi þátttöku viðmælandans: með því 
að taka þátt getur hann/hún verið fulltrúi fyrir aðra eins og 
hann/hún. Við þurfum líka svör frá fólki sem kann illa við 
kannanir –annars væri könnunin ekki að gefa rétta mynd að 
heildinni. 
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Síðast tók það óratíma að 
klára könnunina.

Síðast endaði ég á að þurfa 
að kaupa eitthvað.

Síðast þegar ég tók þátt í 
könnun voru það mikil 

vonbrigði. 
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Síðast voru það mikil 
vonbrigði. 

 Spurðu af hverju.
 Sjáðu fyrri röksemdir. Ekki gera lítið úr öðrum 

rannsóknaraðilum 

 Leggðu áherslu á gæði ESS kannana: Þetta er vísindaleg 
rannsókn sem er framkvæmd annað hvert ár í fjölda landa og 
hefur unnið verðlaun.

 Fullvissaðu: Þú ert ekki að selja neitt, þú munt ekki gefa 
neinar upplýsingar til fyrirtækja eða auglýsenda, þú er 
heiðarleg/ur um hversu langan tíma könnunin tekur, 
svarandinn má hafa samband við Félagsvísindastofnun (sýna 
nafnspjald, o.s.frv.
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Mér líður ekki vel með að
hleypa ókunngum inn. Ég 

hef búið ein síðan maðurinn 
minn féll frá, og dóttir mín 
segir að ég ætti að fara 
varlega með alla þessa 

innrotsþjófa þessa dagana. 

Pabbi minn er ekki heima í 
augnablikinu. Ég held að

hann væri ekki samþykkur
þessu.
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Ég held að pabbi væri ekki
samþykkur.

 Sannfærðu, en reyndu aldrei að komast inn ef það eru mjög
augljósar áhyggjur af því að hleypa ókunngum inn.

 [Fáðu leyfi foreldra þeirra sem eru 17 ára og yngri]

 Leggðu til að tala við viðmælanda þegar að ættingi er heima
eða fáðu að tala við þann ættingja sem nefndur er til þess að
sannfæra viðmælanda.
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Ég er alltof gamall til að taka
þátt.

Ég get ekki gert þetta vegna
starfs míns.

Ég get ekki verið fulltrúi íbúa 
hér þar sem ég hef aðeins 

búið hér í ár. 
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Ég get ekki gert þetta vegna
starfs/aldurs/stöðu sem

innflytjandi/…

 Við þurfum viðhorf frá öllum hópum sem búa á Íslandi, þar á 
meðan yngra og eldra fólk, karla og kvenna, nýfluttra og fólk 
sem fæddist hér og hefur búið hér alla ævi, og svo framvegis. 
Allir hafa eitthvað að segja

 Við þurfum skoðun fólks sem almennur borgari, ekki sem
talsmaður vinnuveitanda.



AÐ STARFA VIÐ ESS

Heimsóknareyðublöðin
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■ Hvers vegna?

■ Til að hjálpa okkur að…
• Hafa yfirsýn yfir heimsóknir (við hverja hefur ekki verið

haft samband við strax? Hverjir hafa bókað viðtal? 
Hver gæti skipt um skoðun?);

• reikna út nákæmt svarhlutfall; 
• meta svarar-ekki & neitarnir (af hverju er fólk ekki að

taka þátt? Hvaða fólk er það sem við náum ekki á eða
náum ekki að sannfæra?).

■ Til hjálpar: skrifaðu niður símanúmer og skráðu
tímasetningar, athugaðu hvort þú hafir fylgt öllum
samskipta reglunum…
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■ Hvernig?  Dæmi.

■ Taktu fram heimsóknar-eyðublaðið.

■ Taktu [3] mínútur til að skoða það. 

■ Horfðu á myndböndin og fylltu út spurningar 1-14.
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Heimsókn 1

Í dag er fyrsti október. Klukkan er hálf þrjú á föstudegi. Ég er hér til 
að heimsækja konu sem heitir Brina Stine. Þetta er fyrsta tilraun 
mín til að fá að taka viðtal við hana.Halló?

Halló, ég heiti Angelica Weber. Ég vinn hjá (Félagsvísindastofnun 
Háskóla Íslands). Má ég byrja á að spyrja hvort heimilisfangið hér sé 
Parkstreet 45, íbúð B?Já, hvers vegna þarftu að vita það?
Ég er hér í tengslum við alþjóðlega könnun. Get ég fengið að tala 
við
Oh nei, ég tek aldrei þátt í könnunum. Og þar að auki er ég mjög 
upptekin núna og get ekki talað. Sorrí, bæ.
Halló? OK, jæja, í svona tilfellum þá held ég það sé best að reyna 
ekki frekar að þessu sinni. Ég kem bara aftur seinna.Heimsókn 2

Í dag er annar október. Klukkan er korter yfir tvö. Þetta gekk ekki 
nægilega vel í gær, en kannski er fólkið sem býr hér ekki eins 
upptekið á laugardegi.Hæ, ert þú Brina Stine? Býrð þú í búð B?Nei, það eru nágrannar mínir, Denise and Brina.
Ég skil. Eru þær hér í dag? ‐ Ég held ekki, þær gætu hafa farið úr 
bænum yfir helgina.

Ég skil. Svo þær verða væntanlega komnar til baka á mánudaginn? ‐
Já, kannski, ég held það. ‐ Allt í lagi, kærar þakkir. Ég kem bara aftur 
á mánudaginn. ‐ Ekkert mál. Bless.
Við skulum vona að sú sem Angelica talaði við í gær hafi verið 
meðleigjandi Brinu, hún Denise, en ekki Brina sjálf.Heimsókn 3

Jæja, í dag er sjöundi október, fimmtudagur. Ég er hér til að taka 
viðtal við Brina Stine. Hún ætti að vera komin til baka eftir 
helgarferðina sína.
Klukkuna vantar núna korter í sjö. Vonandi get ég tekið viðtalið 
núna.Halló?
Halló, ég heiti Angelica Weber, ég starfa hjá (Félagsvísindastofnun 
Háskóla Íslands). Er ég að tala við Brina Stine?
Já. ‐ Ég er hér vegna könnunar á félagslegu umhverfi Evrópubúa. Þú 
kannast kannski við að hafa fengið bréf um könnunina.
Gætirðu komin niður svo við getum spjallað aðeins saman? ‐ Já, 
ekkert mál. ‐ Ok, frábært.
Hæ. ‐ Hæ. Takk fyrir að koma niður. Það er bara auðveldara að 
spjalla svona.
Manstu eftir að hafa fengið þetta bréf sem ég minntist á? ‐ já, 
algjörlega. Ég las yfir það, en ég er ekki viss.
Ég flutti hingað fyrir bara um fimm árum síðan, þannig að ég veit 
ekki hvort ég sé dæmigerður fulltrúi fyrir íbúa Bretlands.Hafðu engar áhyggjur af því, við viljum í raun alls konar ólíkt fólk. 

Ef við myndum aðeins taka viðtöl við fólk sem er fætt og uppalið í 
Bretlandi, þá væri það fólk ekki dæmigerðir fulltrúar heldur, svo 
þetta er í raun bara fullkomið svona.Flott þá. Frábært. Ég geri bara mitt besta. ‐ OK.
Ég er laus í hálftíma en svo er ég að fara að hitta nokkra vini mína. 
Ég get svarað hluta af spurningunum þínum.

Ó, þá ættum við kannski að bóka annan tíma. Þá þarftu ekkert að 
vera að flýta þér. Kannski að það henti þér betur að ég komi á 
morgun?
Já, eftir kvöldmat væri fínt. Um klukkan átta annað kvöld. ‐
Fullkomið, ég skrifa það þá niður. 

Og kannski gætir þú gefið mér símanúmerið þitt svo ég geti náð í 
þig ef eitthvað skyldi koma upp á. ‐ Ekkert mál, það er fínt. Númerið 
erHeimsókn 4
Það er föstudagskvöld, áttundi október. Klukkan er átta og ég er 
komin til að taka bókað viðtal við Brina Stine.

því miður þá svarar engin. Kannski gleymdi Brina viðtalinu. Ég 
prófaði líka að hringja í hana en hún svaraði ekki. Ég hringi bara 
aftur seinna.
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Nr. 1. Dags 2. Dagur 3. Tími 4. Tegund heimsóknar
1 = heimsókn
2 = símtal
3 =heimsókn, en aðeins
í gegnum dyrasíma
4 = uppl. Frá
Félagsvísindastofnun
5 = annað

5. Útkoma heimsóknar
1=  klárað viðtal
2=  hluti af viðtali
3 = náði sambandi við einhvern, 
ekki víst að það var viðmælandi
4 = náði sambandi við viðmælanda
en ekkert viðtal
5 = náði sambandi við einhvern
annan
6 = ekkert samband
7 = rangt heimilisfang
8 = aðrar upplýsingar

1 01 / 10 Friday 15 : 30 3 3

2 02 / 10 Saturday 14 : 15 1 5

3 07 / 10 Thursday 18 : 45 1 4

4 08 / 10 Friday 20 : 00 1 6

5 08 / 10 Friday 20 : 05 2 6
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Visit 1 Visit 2 Visit 3

1.    Bókaður tími 1 1 

2.    Neitun frá viðmælanda 2 2 2

3.    Neitun annars en viðmælanda 3 3 3

4.    Neitun. Ekki vitað hvort það var
viðmælandi  4 4

5.    Viðmælandi vant við látinn/ekki heima 5
…./…


04/10

5
…../……



■ Eitthvað annað?:

 Spurning 7: heimsókn 1

 Spurning 8: 1 (slæm tímasetning) og 7 (tekur aldrei
þátt í könnunum)

 Spurning 9: 8

 Spurning 10: 8

 Spurning 11: 2

 Farðu á N-spurningarnar!
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■ Hvað nú?

■ Farðu til baka / hringdu til að bóka viðtal

 Góðar líkur, vegna þess að það var ekki þvert nei

 Prófa á ólíkum tímum
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■ Notið ykkar spyrlanúmer –síðustu 4 stafi í kennitölunni 
ykkar

■ Skrá niður ALLAR tilraunir! (= einnig fyrrum árangurslausar
tilraunir)

■ Fylltu strax út heimsóknareyðublaðið.

■ Athugaðu heilleika og nákvæmni eyðublaðsins áður en þú
skilar því inn

■ Hafið í huga nokkrar spurningar

 Sjá bls 26-27 í spyrlahandbókinni
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ALMENNT UM HEIMSÓKNAR-EYÐUBLÖÐIN



ESS KÖNNUNIN

Gögn um heimili og umhverfi

62



■ Hvers vegna?

■ Til að meta hvort svarendur eru ólíkir þeim sem svara 
ekki.

■ Til dæmis:
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SKÝRSLA UM HEIMILIÐ OG UMHVERFIÐ

Respondents

Non-respondents

With intercom Without intercom



■ Hvernig?  Nokkur dæmi

■ Snúðu þér N-spurningunum á heimsóknar-eyðublaðinu. 

■ Spurning N1: Af hvaða gerð eru eftirfarandi heimili?

■ (Sjá spyrlahandbókina)
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■ DÆMI 1
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■ DÆMI 2
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■ DÆMI 3
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■ DÆMI 4
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■ DÆMI 5
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■ DÆMI 6 & 7

70

SKÝRSLA UM HEIMILIÐ OG UMHVERFIÐ



■ Hvernig?  Nokkur dæmi um N2
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■ How?  Some examples for N2
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■ Hvernig?  Nokkur dæmi um N3
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Vandamál varðandi þak (t.d sigið þak, þakefni vantar að
einhverju leyti), vandamál varðandi glugga (t.d. byrgt fyrir
gluggana eða brotnar rúður), vandamál varðandi húsveggi (t.d. 
hallandi veggir, brotin klæðning eða flagnandi málning), 
vandamál varðandi rennur og niðurföll og önnur vandamál
varðandi byggingu hússins og frágang.



■ 1. Mjög gott: Nýtt eða mjög nýlegt án nokkurra sýnilegra
galla/skemmda. 

■ 2. Gott: Ekki nýtt en svo gott sem engin af vandamálum
sem minnst er á hér fyrir neðan.

■ 3. Ásættanlegt: Sum þeirra vandamála sem minnst er á 
hér fyrir neðan eru til staðan en ekki að alvarlegu leyti.

■ 4. Slæmt: Þau vandamál sem minnst er á, á glærunum hér
á undan eru til staðar að miklu leyti.

■ 5. Mjög slæmt: Vandamálin sem minnst er á, á glærunum
hér á undan eru til staðar að svo miklu leyti að það lítur út
fyrir að ekki sé öruggt að búa á heimilinu.
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■ ‘Umhverfið’ í ESS:
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■ Hvernig?  Nokkur dæmi fyrir N5: Rusl

76

SKÝRSLA UM HEIMILIÐ OG UMHVERFIÐ

Mjög mikið =
Svipað þessari mynd

Lítið =
Svipað þessari mynd

Mikið =
Þar á milli



■ Hvernig?  Nokkur dæmi fyrir N4: Skemmdarverk eða
veggjakrot
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Mjög mikið =
Að minnsta kosti svipað og þessi

mynd

Lítið =
Að mestu svipað og þessi mynd

Mikið =
Þar á milli



■ Muna: fylla út skýrsluna…

■ Fyrir alla í úrtakinu nema ógild heimilsföng.

■ Við upphaf fyrstu heimsóknar.

■ Í dagsbirtu (ef mögulegt).

■ Með því að bera heimilin saman við myndirnar í 
handbókinni.
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ESS KÖNNUN

Að hefja ESS viðtalið
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ÁÐUR EN VIÐTALIÐ HEFST

VIÐTÖL Í GEGNUM SÍMA ERU BÖNNUÐ
AÐ SKIPTA ÚT SVARENDUM ER BANNAÐ
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HVERNIG HEFJA Á VIÐTALIÐ

Spyrillinn fór heim til herra Winstones í gær. Hann var ekki 
heima.

Konan hans hringdi í hann og gat komið því þannig við að 
bókaður var tími til að taka viðtalið við herra Winstone í 
dag.Hello.Hæ, gott kvöld. Ert þú Stephen Winstone? ‐ ég er hann,já.

Halló, ég heiti Sarah Keane. Ég talaði við konuna þína í gær 
og hún bókaði tíma fyrir okkur til að framkvæma viðtal í 
kvöld.
Já, já við áttum von á þér. Ég er hérna með dætur mínar en 
konan mín ætti að koma heim bráðlega.Allt í lagi, fínt. Ok, förum inn. ‐ Takk fyrir.
Spyrillinn fer inn til herra Winstones og er fylgt upp í 
borðstofuna.Komdu bara hér. ‐ Takk fyrir.þú getur sest hérna. ‐ Allt í lagi, takk fyrir.Ég þarf bara að sækja fartölvuna.Stelpur, ekki hafa alveg svona hátt.
Hæ þú. Viltu setjast hérna hjá mér? ‐ Hæ, ætlar þú að sitja 
hjá okkur?
Jæja, þá er allt klárt til að byrja. Fyrsta spurningin er um 
áhorf á fréttir. Spyrillinn heldur áfram með spurningu 1.
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HVERNIG HEFJA Á VIÐTALIÐ

Hvað var vel gert?

 Spyrillinn horfir á viðmælanda og er kurteis og vinalegur á 
dyraþrepinu

 Spyrillinn sýnir nafnspjaldið.
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HVERNIG HEFJA Á VIÐTALIÐ

Hvað má bæta?

 Spyrillinn ætti að tryggja að viðtalið fari fram á rólegum
stað þar sem að truflanir eru ólíklegar. Forðast á viðveru
þriðja aðila

 Spyrillinn á aldrei að láta viðmælanda sjá á skjáinn sinn.

 Spyrillinn ætti að láta viðmælanda fá svarspjöldin og
útskýra notkun þeirra. 

 Spyrilinn ætti að byrja viðtalið með því að láta vita um 
trúnaðinn sem gildir og stutta samantekt um könnunina.

 Spurningarnar ættu að vera lesnar nákvæmlega eins og
þær koma fram á spurningalistanum. Að segja ‘fyrsta
spurningin er um…’ er ekki leyfilegt þegar það er ekki í 
spurningalistanum
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MIKILVÆGAR UPPLÝSINGAR

Hvað VERÐUR að nefna áður en þú byrjar?

■ Þáttaka er sjálfviljug.

■ Farið verður með nafn og persónulegar upplýsingar
viðmælanda sem fyllsta trúnaðarmál. NSD – Norwegian 
Centre For Research Data tryggir að það sé ógerlegt fyrir
notendur að bera kennsl á svarendur.

■ Gögnin verða geymd og gerð aðgengileg ásamt gögnum
frá öðrum löndum undir stjórn NSD – Norwegian Centre for 
Research Data –Hin norska miðstöð rannsóknargagna. 
Gögnin verða gefin út einungis fyrir tölfræðilega úrvinnslu
úr þeim.
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MIKILVÆGAR UPPLÝSINGAR

Aðrir hlutir til að nefna eða gera:

■ Könnunin tekur um klukkustund.

■ Við sumar spurningar muntu lesa upp svarmöguleika en
við aðrar spurningar velur viðmælandi af svarspjaldi.

■ Láttu viðmælanda hafa öll svarspjöldin áður en þið byrjið.

■ Byrjaðu ekki viðtalið fyrr en þú hefur svara öllum þeim
spurningum sem viðmælandinn hefur til þín.



ESS KÖNNUNIN

Að framkvæma ESS viðtal: 
almennt
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AÐ TAKA VIÐTALIÐ – MYNDBROT 1

Jæja, spurning B23 er einnig um stjórnmál, að þessu sinni um það 
sem þér líkar. Finnst þér þú standa nær einhverjum sérstökum 
stjórnmálaflokki eða lista fremur en öðrum?
Nei, ef ég á að segja eins og er þá líkar mér enginn þeirra eins og 
staðan er núna.

Er það ekki? En, þú veist, okkur líkar öllum betur við einhverja 
umfram aðra svo þú getur verið ófeiminn við að segja mér hvaða 
flokk þér líkar best við.
Tjah, ef ég yrði að nefna einhvern flokk þá myndi ég segja, ég veit 
ekki, kannski (The Green Party).
Allt í lagi. Ég er í raun sammála þér, þau hafa verið að gera góða 
hluti. En höldum áfram.
Jæja, næsta spurning. Hversu nærri finnst þér þú standa þessum ‐
Ó, nei, standa nærri, já, ekki nærri á nokkurn hátt.

Þú afsakar, ég verð að lesa spurninguna að fullu til að vera viss um 
að þú hafir allar upplýsingar sem þarf til að svara henni. Þannig að 
ég ætla að endurtaka spurninguna.

Hversu nærri finnst þér þú standa þessum flokki eða lista? Finnst 
þér þú standa honum mjög nærri, frekar nærri, ekki nærri eða alls 
ekki nærri, eða kannski veistu það ekki eða vilt sleppa því að svara.Ó, þá held ég, að ég sleppi því að svara spurningunni.Einmitt, OK. Gott, höldum þá áfram.
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AÐ TAKA VIÐTALIÐ – MYNDBROT 1

Hvað var gert vel?

 Stelling spyrilsins og fartölvunnar eru nú í lagi. 

 Viðmælandinn er með öll svarspjöldin.

 Umhverfið er nú rólegt.

 Spyrilinn lætur ekki Hr. Winstone trufla sig og les alla
spurninguna.

 Spyrillinn tekur gilda neitun frá Hr. Winstone við annarri
spurningu og heldur áfram.

 Bara “ýta” þegar það er leyft fyrir þessa spurningu. 

 Eingöngu koma með róandi athugasemd þegar spurning 
virðist viðkvæm. 
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AÐ TAKA VIÐTALIÐ – MYNDBROT 1

Hvað mætti bæta?

 Spurningar eiga að vera lesnar upp nákvæmlega eins og
þær koma fyrir á spurningalistanum.

 Spurningarnar eiga að vera lesnar upp skýrt og aðeins
hægar en venjulegur talhraði.

 Þegar að svarmöguleiki er inni sviga/hornklofa, þá á hann
EKKI að vera lesinn upp.

 Spyrillinn á að vera reyna að bregðast hlutlaust við svörum
viðmælanda. 

 Ekki segja ‘ég er sammála’. Ekki segja ‘við eigum öll
uppáhalds’: þetta veitir enga huggun en bendir til að
þetta sé rétt svar. 
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AÐ TAKA VIÐTALIÐ – MYNDBROT 2

Jæja, fyrir næstu spurningu skaltu finna svarspjald númer 10.

Já, þetta. Í stjórnmálum er oft talað um "vinstri" og "hægri". Með 
því að nota þetta spjald, hvar myndir þú staðsetja sjálfan þig á 
slíkum kvarða þar sem 0 þýðir vinstri og 10 þýðir hægri?Ó, þú afsakar. Ég heyrði ekki spurninguna. ‐ Það er allt í lagi.
Spurningin er um stöðu þín á vinstri‐hægri kvarðanum. Hvar 
myndirður staðsetja sjálfan þig, ef þú notar þetta spjald? 
Uhm ‐ Látum okkur sjá, ef þú sagðir að þér líkar best við (The 
Green Party) þá ertu væntanlega meira til vinstri.

Til vinstri? En ég held ég sé ekki mjög sammála mörgu af því sem 
vinstri‐sinnaðir ‐ Tjah, bara út frá fyrri svörum þínum þá virkarðu 
frekar til vinstri.

Ég held ég sé svolítið ringlaður, vegna þess að vinstrisinnaðir ‐ Já, 
þetta er erfið spurning, hafðu engar áhyggjur. Kannski get ég útskýrt 
þetta aðeins.

Vinstri sinnaðir flokkar tala fyrir félagslegum jöfnuði, 
efnahagslegum jöfnuði og ég held að út frá því sem þú sagðir hérna 
á undan þá hljómar það rétt fyrir þér. Er það ekki?
Uhm, kannski. ‐ Þannig að þú ert kannski meira í miðjunni segirðu. ‐
Já, í miðjunni, í miðjunni held ég.

Ok. Það er í lagi, þetta er þitt að ákveða. Þannig að fimm væri 
kannski rétt þá? ‐ Já, fimm. ‐ Einmitt, fimm. Við skulum þá halda 
áfram.
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AÐ TAKA VIÐTALIÐ – MYNDBROT 2

Hvað var gert vel?

 Góður hraði, skýrari framburður og tónfall.

 Í fyrstu er spurningin lesin nákvæmlega eins og hún er
skrifuð.

 Spyrillinn gengur úr skugga um að Hr. Winstone sé með rétt
svarspjald. 
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AÐ TAKA VIÐTALIÐ – MYNDBROT 2

Hvað má bæta?

 Ef spyrillinn þarf að endurtaka spurning, þá á hún að vera
endurtekin nákvæmlega eins, þ.e eins og hún birtist í 
spurningalistanum.

 Viðmælandanum á að vera gefinn nægur tími til að hugsa
svar sitt. 

 Spyrillinn á aldrei að hafa fyrir fram ákveðnar hugmyndir
um svar viðmælandans.

 Spyrilinn á aldrei að túlka svar og yfirfæra á talnakvarða.

 Ef viðmælandi gefur svar sem virðist vera í mótsögn við
svar sem hann gaf áður, skal spyrill taka því sem góðu og
gildu og halda áfram á næstu spurningu. 

 Spyrilinn á ekki að gefa skilgreiningar eða skýringar.
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AÐ TAKA VIÐTALIÐ – MYNDBROT 3

Jæja, miðað við svarmöguleikana á þessu spjaldi, hvað finnst þér á 
heildina litið, um stöðu menntamála hér á landi?

Stöðu menntamála, í alvöru? Frændi minn á átta ára dóttur. Hún 
kom heim alla síðustu viku og ekki í eitt skipti þurfti hún að sinna 
heimavinnu.

Já, þú afsakar að ég trufla þig en við eigum enn eftir að fara í 
gegnum nokkurn fjölda spurninga og ég vil ekki þurfa að halda þér 
of lengi.Geturðu valið svar af svarspjaldinu?
Tjah, almennt er þetta í tómu rugli. Hvaða svar myndi eiga við um 
það?
Ég má því miður ekki aðstoða þig við að velja tölu. Þú getur valið 
sjálfur.Einhver til vinstri. Einhver til vinstri.Geturðu nefnt nákvæma tölu? ‐ Uhm, ok. Ég vel 2. ‐ Allt í lagi, 2.
Miðað við svarmöguleikana á þessu spjaldi, hvað finnst þér á 
heildina litið um stöðu heilbrigðismála hér á landi?
Heilbrigðismála? Númer 5. ‐ Allt í lagi. Og ef þú heldur áfram að 
nota þetta spjald,...



94

AÐ TAKA VIÐTALIÐ – MYNDBROT 3

Hvað var gert vel?

 Sama og áður: staðseting, hraði, vinna með svarspjöldin.

 Spyrilinn les spurningarnar upp nákvæmlega eins og þær
koma fyrir. 

 Spyrilinn byrjar ekki samtal um sögu Hr. Winstone um 
heimavinnu.

 Spyrilinn samþykkir ekki annað svar en númer af spjaldinu. 
Hún túlkar ekki lýsingar eða óljós svör frá Hr. Winstone.
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AÐ TAKA VIÐTALIÐ – MYNDBROT 3

Hvað má bæta?

 Spyrillinn gæti hafa beðið aðeins lengur með að trufla Hr. 
Winstone
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AÐ TAKA VIÐTALIÐ – SAMANTEKT

 Reglur ESS um stöðluð viðtöl: bls. 12-13

 Nota kóða fyrir ‘neitanir’, ‘veit ekki’, ‘annað’: bls. 15



ESS KÖNNUNIN

Að framkvæma ESS viðtalið: 
ákveðnar spurningar
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ESS VIÐTALIÐ Í HEILD SINNI

Tegund Sp# Viðfangsefni

Kjarni A1 – A6 Fjölmiðlanotkun; Internet notkun; traust í 
samfélaginu

Kjarni B1 – B43 Stjórnmál, þ.m.t.: stjórnmálaáhugi, traust, 
kosningarþátttaka og önnur þátttaka í 
stjórnmálum, flokkshollusta, samfélags-
stjórnmálalegar skoðanir, innflytjendamál.

Kjarni C1 – C44 Persónuleg vellíðan, samfélagsleg
útilokun, afbrot, trúmál, upplifun á misrétti, 
þjóðernisvitund, tilraunaspurningar
(framhald í hluta I), flóttafólk.

Skiptilota D1 – D32 Loftlagsbreytingar og orkumál, þ.m.t: 
viðhorf, skynjun og sýn á stefnur varðandi
málaflokkinn.
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ESS VIÐTALIÐ Í HEILD SINNI

Tegund Sp# Viðfangsefni

Skiptilota E1 – E40 Velferð, þ.m.t. viðhorf til þess hvernig
tilteknum velferðarháttum er ráðstafað, 
viðhorf til þess hvernig þjónustan fer
fram og hversu líklegt er að fólk þurfi að
reiða sig á velferðarúrræði.

Kjarni F1 – F61 Félagsleg staða og lýðfræðilegar
upplýsingar, þ.m.t.: heimilisfólk, kyn, 
aldur, hjúskaparstaða, búseta, menntun
og starf svaranda, maka og foreldra
hans, aðild að stéttarfélögum, tekjur og
arfleifð.

Kjarni Hluti H Spurningar um mannleg gildi
Kjarni Hluti I Tilraunspurningar.
Spurningalisti
til spyrla

Hluti J Spurningar sem spyrill sjálfur svarar.



■ Viðtalið tekur um eina klukkustund

■ Síðasti hlutinn er fylltur út AF ÞÉR. Ekki leita ráða hjá
viðmælanda við spurningunum í hluta J

■ Við getum aðeins notað viðtöl sem eru fullkláruð, sem eru 
án stórra eyða!

 Aldrei bóka hluta af viðtali.

■ Hafðu í huga leiðbeiningarnar um ákveðnar spurningar. 

 Spyrlahandbókin bls. [15-25].
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ESS VIÐTALIÐ Í HEILD SINNI



■ F33: ‘I’m a teacher’ – F34: ‘I teach children in Grade 4’
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F31-F34a: STÖRF: DÆMI
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F31-F34a: STÖRF: DÆMI

■ F31: It’s IKEA, the company that sells furniture.

■ F32: Private firm.

■ F33: Manager.

■ F34: I manage a team of 30 people.

■ F34a: I have a bachelor’s degree.
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F31-F34a: STÖRF: DÆMI



ESS KÖNNUN
Að framkvæma ESS viðtali:
Æfing
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■ Ég svarandi
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ESS VIÐTALIÐ Í HEILD SINNI
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