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                          Lífsviðhorf Evrópubúa (umferð 9) 

                                             

                                                                                           Kennitala viðmælanda: 
Heimilisfang:    
     

                                                                                              

Respondent’s na 
 
                                                                                  Nafn viðmælanda:          
                           

   

   

            

                  Símanúmer viðmælanda 

                                                  
                                                                                               

SKRÁNING TILRAUNA (Tilraun = sérhver tilraun til að ná á viðmælanda) 

Nr. 1. 
Dags 
d/m 

2. 
VIKU
DAG 

3. 
Kl. 

 

4. 
Tegund 
heimsóknar 
1 = heimsókn 
2 = símtal 
3 =heimsókn en 
aðeins í gegnum 
dyrasíma 
4 = uppl.frá Félst. 
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 en viðmælanda 
6 = ekkert samband  
7 = rangt heimilisfang (autt, rifið hús, stofnun…) 
8 = aðrar upplýsingar um einstakling 

 
1 

 
/ 

  
: 

  

 
2 

 
/ 

  
: 

  

 
3 

 
/ 

  
: 

  

 
4 

 
/ 

  
: 

  

 
5 

 
/ 

  
: 

  

 
6 

 
/ 

  
: 

  

 
7 

 
/ 

  
: 

  

 
8 

 
/ 

  
: 

  

 
9 

 
/ 

  
: 

  

 
10 

 
/ 

  
: 

  

 

 
Nánari athugasemdir um tíma ….                                  Gefðu nánari upplýsingar um útkomu:  
                                                                                         1, 2, 6 → Farðu á N1                                                                                                  
                                                                                         3, 4, 5, 8 → Farðu á 6 = SAMBAND NÁÐIST 
                                                                                                 7 → Farðu á 12 = HEIMILISFANG RANGT                                                                                  

 

 

Tilraunir Spyrill 

1   →  ….      

… →  …..      

… →  …..      

… →  …..      
………………      neitun    enginn sími 
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6. NIÐURSTAÐA TILRAUNAR                                                           BARA EF NÁÐIST SAMBAND en EKKERT VIÐTAL (útkoma heimsóknar=3, 4, 5 eða 8) 

           

 Heimsókn 

1 

Heimsókn 

2 

Heimsókn 

3 

Heimsókn 

4 

Heimsókn 

5 

Heimsókn 

6 

Heimsókn 

7 

Heimsókn 

8 

Heimsókn 

9 

Heimsókn 

10 

           

1.    Bókaður tími                                         → N1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.    Neitun frá viðmælanda                           → 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3.    Neitun annars en viðmælanda               → 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4.    Neitun. Ekki víst frá viðmælanda           → 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5.    Viðmælandi er vant við látinn/ekki heima 

       fyrr en  …../…….      → N1 

5 

…../…… 

5 

…../…… 

5 

…../…… 

5 

…../…… 

5 

…../…… 

5 

…../…… 

5 

…../…… 

5 

…../…… 

5 

…../…… 

5 

…../…… 

6.   Andlega/líkamlega ófær/sjúkur/veikur (til 

skamms tíma og getur því tekið þátt á 

rannsóknartímabilinu) → N1 og heimsóttur 

aftur 

6 

 
 

6 

 

6 

 

6 

 

6 6 

 

6 

 

6 

 

6 6 

 

7.   Andlega/líkamlega ófær/sjúkur/veikur (til lengri  

tíma og getur því ekki tekið þátt á    

rannsóknartímabilinu) →  N1 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

8.    Viðmælandi er látinn                     → END                                     8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

9.    Viðmælandi er fluttur úr landi        → END 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

10.  Viðmælandi er fluttur –Óþekkt     → END 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

11. Viðmælandi er fluttur, innanlands    → 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

12. Hindrun vegna tungumáls                 → 6b                                    12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

13. Annað                                               → N1 

…………………………………………………………. 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

 
6b  ef það er hindrun vegna tungumáls: Hvaða tungumál talar viðmælandi? …………………………………………………….→ N1, p.5 
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EINUNGIS skrá hér ef NEITUN (skráð 2, 3 eða 4 í sp. 6, bls. 2) 

7. Neitun átti sér stað í heimsókn nr. _____________ 
 
8. ÁSTÆÐA NEITUNAR? (skrá allt sem við á) 

1    Slæm tímasetning (t.d. veikindi, börn) , upptekinn (t.d. með folk í heimsókn) 

2    Hefur ekki áhuga 

3    Veit ekki nóg/ekkert um viðfangsefnið, of erfitt fyrir mig 

4    Tímasóun 

5    Peningasóun 

6    Innrás á einkalíf mitt / ég gef ekki upp persónulegar upplýsingar 

7    Tek aldrei þátt í könnunum 

8    Hef svo oft tekið þátt í könnunum 

9    Treysti ekki könnunum 

10  Hef slæma reynslu af könnunum 

11  Líkar ekki viðfangsefnið 

     12   Neitar því að maki/fjölskylda/fjölskyldumeðlimur gefur ekki samþykki fyrir þátttöku 

     13  Hleypi ekki ókunnugum inn á heimili mitt/hrædd(ur) við að hleypa ókunnugum inn 

14. Annað: 

            ………………………………………………………………………… 

HEIMSÓKN ….. 
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

  10 

  11 

  12 

  13 

  14 
 

HEIMSÓKN ….. 
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

  10 

  11 

  12 
  13 

  14 

 

HEIMSÓKN….. 
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

  10 

  11 

  12 
  13 

  14 
 

9.  Leggðu þitt mat á hversu líklegt það er að viðkomandi samþykki að taka þátt í 
framtíðinni (skrá aðeins einn valkost): 

1 Mun ÖRUGGLEGA EKKI taka þátt í framtíðinni 
2 mun LÍKLEGA EKKI taka þátt í framtíðinni 
3 mun KANNSKI taka þátt í framtíðinni 
4 MUN taka þátt í framtíðinni 
5 Náði ekki sambandi við viðmælandann 
8    Veit ekki 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

8 
 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

8 
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10. Hvað heldur þú að viðmælandi (eða manneskjan sem neitaði fyrir hans hönd) sé 
gamall? 

1 Undir 20 ára 

2 20 til 39 ára 

3 40 til 59 ára 

4 60 ára eða eldri 

8   Veit ekki 

HEIMSÓKN ….. 
 

1 

2 

3 

4 

8 

HEIMSÓKN ….. 
 

1 

2 

3 

4 

8 

HEIMSÓKN ….. 
 

1 

2 

3 

4 

8 

11. Viðmælandinn/manneskjan sem var talað við er 
      1    Karl 

2 Kona 
      8    Veit ekki 

 

1 

2 

8 

 

1 

2 

8 

 

1 

2 

8 
 

→   Farðu á N1, bls.5 
 

12. HEIMILISFANG RANGT  -  Ef heimilisfang finnst ekki, er ekki íbúðarhúsnæði eða ekki í byggð (skráð 7 í sp. 5 á bls. 1) 

 1  Yfirgefið eða rifið hús/heimilisfang                                                             5  Heimilisfang er ekki heimili: Stofnun 

 2  Ekki enn byggt/ ekki enn tilbúið til búsetu                                                        (elliheimili, spítali, klaustur, …) 

   3  Heimilisfang ekki í notkun (tómt, annað heimili, árstíðarbundið…)            6  Heimilisfang er órekjanlegt, upplýsingar um heimilisfang ófullnægjandi                              

 4  Heimilisfang er ekki heimili: aðeins verslun/ iðnaður             .                   7  Annað  (vinsamlega skráið í smáatriðum) 
 

…………………………………………………………………………………… 
→ LOKIÐ 

AÐEINS EF VIÐKOMANDI ER FLUTTUR en ennþá á landinu (skráð 11 í sp. 6, bls. 2) 

13. Nýtt heimilisfang                                      
 

 1: Nýja heimilisfangið er: 
 

                               Götuheiti:  ………………………………………………….Númer: ………….  

                                  Borg/bær:  ………………………………………………….    Póstfang: …………………………   →  Farðu á 14  

  2: Fluttur á stofnun    → LOKIÐ 

14. Er þetta nýja heimilisfang enn á þínu viðtalssvæði? 

 1 Já      → Sleppa N1-N5, reyna að ná á viðmælanda á þessu nýja heimilisfangi. Fylla út sem næsta „heimsókn‟ 

 2 Nei    → LOKIÐ N1-N5 skal útfyllt af þeim spyrli sem fær nýja heimilisfangið 
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HEIMSÓKNAREYÐUBLAÐ 

 
 

• EITT EYÐUBLAÐ SKAL FYLLT ÚT FYRIR HVERT HEIMILISFANG  
 

• FULLKLÁRAÐ Í DAGSBIRTU ÞAR SEM HÆGT ER 
 

• VERÐUR AÐ FYLLA ÚT FYRIR HVERN ÞANN SEM ER Í ÚRTAKI, ÞAR Á 
MEÐAL ALLA SEM EKKI NÆST Í, ALLA SEM NEITA, ALLA AÐRA SEM 
SVARA EKKI OG EINNIG ALLA SEM TAKA ÞÁTT 

 
 
N1. Í hvernig húsi býr viðmælandinn? 
 

1 Bóndabæ  

Einbýli: 

2     Einbýlishús 

3     Parhús/endaraðhús 

4     Raðhús  

5     Eina heimilið í byggingu sem þjónar annars öðrum tilgangi (verslunarhús) 

Fjölbýli: 

6    Fjölbýli, íbúð       

7    Námsmannaíbúðir, herbergi 

8    Elliheimili/hjúkrunarheimili/sambýli 

Annað: 

9 Hjólhýsi eða bátur 

10 Annað, hvað…………………… 

88   Veit ekki 

 
 
N2. Áður en þú kemur að íbúð viðmælandans, er dyrasími eða læst hlið/hurð? 
 
SPYRILL: Skráðu hvort að það er hlið/hurð sem er læst á þeim tíma sem heimsóknareyðublaðið er 
fyllt út.  
 

1. Já – dyrasími 

2. Já – læst hlið eða hurð 

3. Já – dyrasími OG læst hlið / hurð 

4. Nei – hvorugt  
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N3.  Hvert er þitt mat á heildarástandi byggingarinnar/hússins? 
 

PUNKTAR FYRIR SPYRIL: 
 

Hafðu eftirfarandi í huga þegar þú metur heildarástand byggingarinnar/hússins. 
 

1. Vandamál varðandi þak (t.d. sigið þak, þakefni vantar)     

2. Vandamál varðandi glugga (t.d byrgt fyrir glugga, brotnar rúður) 
3. Önnur vandamál (t.d: hallandi útveggir, brotin klæðning eða flagnandi málning, vandamál 
varðandi niðurföll) 

 
1. Mjög gott  

2. Gott 

3. Ásættanlegt  

4. Slæmt  

5. Mjög slæmt  

 

 

PUNKTAR FYRIR SPYRIL: 
 

Fyrir þær tvær spurningar sem eftir eru (N4 & N5) vinsamlega leggðu þitt mat á nærumhverfi 
byggingar/húss viðmælandans. Horfðu til hægri og vinstri frá byggingunni/húsinu og miðaðu 
við u.þ.b fjarlægð tveggja venjulegra húsa á hvorri hlið (um 15 metra á hvorri hlið). Hafðu 
aðeins þetta svæði og hús viðmælandans í huga þegar þú svarar þessum spurningum 
 

Hugsanlega eru engar byggingar við hliðina á byggingunni svo áætlaðu það pláss sem tvö 
hús á hvorri hlið myndu taka.  
 

Athugaðu að í þeim tilfellum þar sem blokk eða íbúð á í hlut, miðaðu þá við plássið á hvorri 
hlið allrar byggingarinnar en EKKI aðeins hliðina á íbúðinni sem að viðmælandi býr í.  

 
 
N4. Í nærumhverfinu, hversu mikið rusl og sorp er? 
 
1   Mjög mikið 

2   Mikið 

3   Lítið 

4   Ekkert eða nánast ekkert 

 
 
 
N5. Í nærumhverfinu, hversu mikil skemmdarverk eða veggjakrot eru? 
 
1   Mjög mikið 

2   Mikið 

3   Lítið 

4   Ekkert eða nánast ekkert 
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11541-ESS-Contact form 
 

 

Start of Block: Block 2 

 

simiheim Er þetta símabókun eða tilraun til heimsóknar? 

o Símabókun  (1)  

o Tilraun til heimsóknar  (2)  
 

End of Block: Block 2 
 

Start of Block: ESS viðtalsbókun 

Display This Question: 

If simiheim = Símabókun 
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ess1 Góðan daginn ég heiti <NAFN> og hringi frá Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.  

 

 

Er þetta ${m://FirstName}? 

 

 

 

Við erum um þessar mundir að framkvæma Evrópsku Lífsviðhorfarannsóknina og nafn þitt er 

meðal þeirra 2000 einstaklinga sem lentu í úrtakinu fyrir þessa rannsókn á Íslandi. Allir sem taka 

þátt eiga möguleika á að vinna gjafabréf að verðmæti allt að 100.000 krónur í happdrætti í lok 

rannsóknarinnar.  

 

 

Hefur þú fengið sent kynningarbréf frá okkur um þetta? 

 

 

=> EF viðkomandi er í þessu númeri en ekki laus þessa stundina -hringi aftur síðar 

     Gefa stöðuna Reschedule í Fogwise 

=> EF viðkomandi er ekki í þessu númeri -spyrja þann sem svarar hvort hann/hún hafi 

upplýsingar um símanúmer einstaklings í úrtaki.  

     Gefa stöðuna Sample í Fogwise. Ef þau vita símanúmer einstaklings skrifa það í Comment. 
 

 

o Já hefur fengið bréf  (1)  

o Nei hefur ekki fengið bréf  (2)  
 

 

Display This Question: 

If ess1 = Nei hefur ekki fengið bréf 
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ess2 Má ég bara staðfesta heimilisfang þitt?  

Býrð þú á ${e://Field/heimilsfang}, ${e://Field/pnr} ${e://Field/stadur}?   

    

=> EF nei   

Hvað er heimilisfang þitt?   

SPYRILL: Endurtaka heimilisfangið og biðja viðmælanda að staðfesta. 

o Já  (1)  

o Nei -hvað er heimilisfang þitt?  (2) 
________________________________________________ 

o Veit ekki  (3)  

o Vil ekki svara  (4)  
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Símabókun 
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ess3  

Könnunin um Lífsviðhorf Evrópubúa er gerð í 20 Evrópulöndum samtímis og endurtekin annað 

hvert ár. Niðurstöðurnar eru nýttar til rannsókna og einnig af stjórnvöldum fyrir stefnumótun.  

 

 

Til að niðurstöðurnar verði áreiðanlegar er mjög mikilvægt að sem flestir sem lenda í úrtakinu 

svari könnuninni.  

 

 

Könnunin fer fram þannig að spyrill frá okkur hittir þig á heimili þínu eða öðrum stað sem hentar 

þér og tekur viðtal við þig. Viðtalið tekur um klukkustund.  

 

 

Vilt þú svara þessari könnun? 

 

 

TÍMASKORTUR: Ég skil að það. Spyrlarnir okkar geta komið til móts við þig og hitt þig hvenær 

sem þér hentar. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að fá líka svör frá fólki sem er upptekið, því ef 

við tækjum aðeins viðtal við þá sem hafa lítið að gera gætu niðurstöðurnar verið skekktar.  

 

 

VILL EKKI HEIMSÓKN: Það er í góðu lagi, við gætum líka bókað viðtal annars staðar, t.d. á 

kaffihúsi, á vinnustað þínum eða í viðtalsherbergi hér á Félagsvísindastofnun. 

  

SVO UNGUR, GAMALL, INNFLYTJANDI: Jú við þurfum einmitt svör frá fólki eins og þér. Það er 

mikilvægt að fá svör frá eldra fólki/innflytjendum/unglingum... Við þurfum svör frá sem 

fjölbreyttustum hópi. 

 

 

VEIT EKKI NEITT UM ÞETTA...): Þetta eru ekki spurningar sem krefjast einhverrar þekkingar. 

Spurningarnar snúa um viðhorf þín til ýmissa málefna og þú þarft ekki að svara öllum 

spurningum ef þú vilt það ekki. Ef við tækjum bara viðtöl við fólk sem hefði til dæmis brennandi 

áhuga á loftslagsmálum þá myndum við fá mjög skakkar niðurstöður.  

 

 

TEKUR ALDREI ÞÁTT Í KÖNNUNUM: af hverju? Þessi könnun er mjög virt á alþjóðlegum 

vettvangi. Hún þykir gefa mjög áreiðanlegar niðurstöður og er þess vegna mikið fjallað um 

niðurstöðurnar í fréttum og fræðigreinum, auk þess sem stjórnvöld nýta niðurstöðurnar til að 

móta stefnu sína. Með því að taka þátt getur þú komið þínum sjónarmiðum á framfæri.  

o Já, vill taka þátt  (1)  

o Nei, vill ekki taka þátt. Hvaða ástæður?  (2) 
________________________________________________ 
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Page Break  
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Display This Question: 

If ess3 = Já, vill taka þátt 

 

ess4 Frábært! 

 

 

Hvenær myndi henta þér að fá spyril í heimsókn? 

 

 

=> EF vill hittast á öðrum stað en heimili sínu þá fylla það inn í staðsetningu hér að neðan.  

▢ Tímasetning og dagsetning (t.d 13:30 20/10/2019)  (1) 
________________________________________________ 

▢ Hittast á heimili viðkomandi ${e://Field/heimilsfang}, ${e://Field/pnr} 
${e://Field/stadur}  (2)  

▢ Önnur staðsetning, hvar?  (3) 
________________________________________________ 

▢ Viltu fá senda áminningu í síma eða tölvupósti? (skrifa síma/netfang hér inn)  (4) 
________________________________________________ 

▢ Athugasemdir  (5) ________________________________________________ 
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If ess3 = Já, vill taka þátt 

 

kvedja1 Takk kærlega fyrir 

 

 

Kveðja 

 
 

[SMELLTU SVO Á ÁFRAM] 
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If ess3 = Nei, vill ekki taka þátt. Hvaða ástæður? 

 

kvedja2 Ekkert mál, afsakaðu ónæðið. 

 

 

Kveðja 

 
 

[SMELLTU SVO Á ÁFRAM] 
 

End of Block: ESS viðtalsbókun 
 

Start of Block: Eyðublað 

Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 

upphaf Þessi könnun er fyrir eftirfarandi aðila: 

${m://FirstName} 

${e://Field/kt} 

${e://Field/heimilsfang} 

 

 

Page Break  
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spyrill Veldu þitt nafn á listanum hér að neðan: 

▼ Aðalsteinn Ólafsson (1) ... Annar spyrill/er ekki á listanum (42) 

 

 

Display This Question: 

If spyrill = Annar spyrill/er ekki á listanum 

 

spyrill2 Hvert er fullt nafn þitt? 

________________________________________________________________ 
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 
 

heimsokn Samkvæmt kerfinu er þetta vitjun númer ${e://Field/skipti} til þessa aðila. Merktu við 

rétt númer vitjunar og smelltu svo á „>>“ til að fara áfram. 

o Eitt  (2)  

o Tvö  (3)  

o Þrjú  (4)  

o Fjögur  (5)  

o Fimm  (6)  

o Sex  (7)  

o Sjö  (8)  

o Átta  (9)  

o Níu  (10)  

o Tíu  (11)  

o Ellefu  (12)  

o Tólf  (13)  
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 

Q1 Veldu rétta dagsetningu:  

________________________________________________________________ 
 

 

Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 

Q2 Veldu réttan vikudag: 

o Mánudagur  (1)  

o Þriðjudagur  (2)  

o Miðvikudagur  (3)  

o Fimmtudagur  (4)  

o Föstudagur  (5)  

o Laugardagur  (6)  

o Sunnudagur  (7)  
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 

Q3  Notaðu 24ra klst. kerfið og sláðu inn bæði klukkustund og mínútu þegar bankað var 

uppá/hringt. Notaðu eingöngu tölustafi í reitina. 

Dæmi: 18 45 

   

 Klukkustund (1) Mínúta (2) 

Sláðu inn tíma: (4)    

 

 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 
 

Q4 Tegund heimsóknar: 

o Heimsókn  (1)  

o Símtal  (2)  

o Heimsókn en aðeins í gegnum dyrasíma  (3)  

o Uppl. frá Félagsvísindastofnun  (4)  

o Annað, hvað?  (5) ________________________________________________ 
 

 

Page Break  
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Q5 Útkoma heimsóknar/símtals 

simiheim = Tilraun til heimsóknar 

o Klárað viðtal  (1)  

simiheim = Tilraun til heimsóknar 

o Hluti af viðtali  (2)  

o Náði sambandi við einhvern, ekki víst að það var viðmælandi  (3)  

o Náði sambandi við viðmælanda en ekkert viðtal/bara bókun  (4)  

o Náði sambandi við einhvern annan en viðmælanda  (5)  

o Ekkert samband  (6)  

simiheim = Tilraun til heimsóknar 

o Rangt heimilisfang (autt, rifið hús, stofnun...)  (7)  

o Aðrar upplýsingar um einstakling, hvaða?  (8) 
________________________________________________ 

 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If Q5 = Náði sambandi við einhvern, ekki víst að það var viðmælandi 

Or Q5 = Náði sambandi við viðmælanda en ekkert viðtal/bara bókun 

Or Q5 = Náði sambandi við einhvern annan en viðmælanda 

Or Q5 = Aðrar upplýsingar um einstakling, hvaða? 

 
 

Q6 Niðurstaða tilraunar (bara ef náðist samband við einhvern): 

[SÍMASPYRLAR - ÞURFIÐ EKKI AÐ SKRÁ DAGSETNINGU AFTUR, BARA HAKA VIÐ] 

o Bókaður tími (sláðu inn tíma og dagsetningu):  (1) 
________________________________________________ 

o Neitun frá viðmælanda  (2)  

o Neitun annars en viðmælanda  (3)  

o Neitun, ekki víst frá viðmælanda  (4)  

o Viðmælandi er vant við látinn/ekki heima fyrr en (sláðu inn dagsetningu):  (5) 
________________________________________________ 

o Andlega/líkamlega ófær/sjúkur/veikur (til skamms tíma og getur því tekið þátt á 
rannsóknartímabilinu)  (6)  

o Andlega/líkamlega ófær/sjúkur/veikur til lengri tíma og getur því ekki tekið þátt á 
rannsóknartímabilinu  (7)  

o Viðmælandi er látinn  (8)  

o Viðmælandi er fluttur úr landi  (9)  

o Viðmælandi er fluttur - óþekkt  (10)  

o Viðmælandi er fluttur, innanlands (þekkt heimilisfang)  (11)  

o Hindrun vegna tungumáls, hvaða tungumál talar viðmælandi?  (12) 
________________________________________________ 

o Annað, hvað?  (13) ________________________________________________ 
 

Skip To: End of Block If Q6 = Viðmælandi er látinn 
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Skip To: End of Block If Q6 = Viðmælandi er fluttur úr landi 

Skip To: End of Block If Q6 = Viðmælandi er fluttur - óþekkt 
 

Page Break  
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Display This Question: 

If Q6 = Neitun frá viðmælanda 

Or Q6 = Neitun annars en viðmælanda 

Or Q6 = Neitun, ekki víst frá viðmælanda 

 
 

Q8 Ástæða neitunar (merktu við allt sem á við) 

▢ Slæm tímasetning (t.d. veikindi, börn), upptekinn (t.d. með fólk í heimsókn)  (1)  

▢ Hefur ekki áhuga  (2)  

▢ Veit ekki nóg/ekkert um viðfangsefnið, of erfitt  (3)  

▢ Tímasóun  (4)  

▢ Peningasóun  (5)  

▢ Innrás í einkalíf mitt/Gefur ekki upp persónulegar upplýsinngar  (6)  

▢ Tekur aldrei þátt í könnunum  (7)  

▢ Hefur svo oft tekið þátt í könnunum  (8)  

▢ Treysti ekki könnunum  (9)  

▢ Hefur slæma reynslu af könnunum  (10)  

▢ Líkar ekki viðfangsefnið  (11)  

▢ Neitar því að maki/fjölskylda/fjsk.meðlimur gefur ekki samþykki fyrir þátttöku  (12)  

▢ Hleypir ekki ókunnugum inná heimilið/hrædd/-ur við að hleypa ókunnugum inn  (13)  

▢ Annað, hvað?  (14) ________________________________________________ 
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If Q6 = Neitun frá viðmælanda 

Or Q6 = Neitun annars en viðmælanda 

Or Q6 = Neitun, ekki víst frá viðmælanda 

 
 

Q9 Leggðu þitt mat á hversu líklegt það er að viðkomandi samþykki að taka þátt í framtíðinni. 

o Mun ÖRUGGLEGA EKKI taka þátt í framtíðinni  (1)  

o Mun LÍKLEGA EKKI taka þátt í framtíðinni  (2)  

o Mun KANNSKI taka þátt í framtíðinni  (3)  

o MUN taka þátt í framtíðinni  (4)  

o Náði ekki sambandi við viðmælandann  (5)  

o Veit ekki  (8)  
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If Q6 = Neitun frá viðmælanda 

Or Q6 = Neitun annars en viðmælanda 

Or Q6 = Neitun, ekki víst frá viðmælanda 

 
 

Q10 Hvað heldur þú að viðmælandi (eða manneskjan sem neitaði fyrir hans hönd) sé gamall? 

o Undir 20 ára  (1)  

o 20-39 ára  (2)  

o 40-59 ára  (3)  

o 60 ára eða eldri  (4)  

o Veit ekki  (8)  
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If Q6 = Neitun frá viðmælanda 

Or Q6 = Neitun annars en viðmælanda 

Or Q6 = Neitun, ekki víst frá viðmælanda 

 
 

Q11 Viðmælandinn/manneskjan sem var talað við er: 

o Karl  (1)  

o Kona  (2)  

o Veit ekki  (8)  
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If Q5 = Rangt heimilisfang (autt, rifið hús, stofnun...) 

 
 

Q12 Ástæða þess að heimilisfang fannst ekki: 

o Yfirgefið eða rifið hús/heimilisfang  (1)  

o Ekki enn byggt/ekki enn tilbúið til búsetu  (2)  

o Heimilisfang ekki í notkun (tómt, annað heimili, árstíðabundið)  (3)  

o Heimilisfang er ekki heimili, aðeins verslun/iðnaður  (4)  

o Heimilisfang er ekki heimili (stofnun, elliheimili, spítali, klaustur)  (5)  

o Heimilisfang er órekjanlegt, upplýsingar um heimilisfang ófullnægjandi  (6)  

o Annað, hvað (vinsamlega skráið í smáatriðum)?  (7) 
________________________________________________ 

 

Skip To: End of Block If Q12 = Yfirgefið eða rifið hús/heimilisfang 

Skip To: End of Block If Q12 = Ekki enn byggt/ekki enn tilbúið til búsetu 

Skip To: End of Block If Q12 = Heimilisfang ekki í notkun (tómt, annað heimili, árstíðabundið) 

Skip To: End of Block If Q12 = Heimilisfang er ekki heimili, aðeins verslun/iðnaður 

Skip To: End of Block If Q12 = Heimilisfang er ekki heimili (stofnun, elliheimili, spítali, klaustur) 

Skip To: End of Block If Q12 = Heimilisfang er órekjanlegt, upplýsingar um heimilisfang ófullnægjandi 

Skip To: End of Block If Q12 = Annað, hvað (vinsamlega skráið í smáatriðum)? 
 

Page Break  
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Display This Question: 

If Q6 = Viðmælandi er fluttur, innanlands (þekkt heimilisfang) 

 

Q13 Ef viðkomandi er fluttur en ennþá á landinu, skráðu nýja heimilisfangið: 

▢ Götuheiti  (1) ________________________________________________ 

▢ Húsnúmer  (2) ________________________________________________ 

▢ Borg/bær  (3) ________________________________________________ 

▢ Póstnúmer  (4) ________________________________________________ 

▢ ⊗Flutt/-ur á stofnun  (5)  

 

 

Display This Question: 

If If Ef viðkomandi er fluttur en ennþá á landinu, skráðu nýja heimilisfangið: Götuheiti Is Not Empty 

Or Or Ef viðkomandi er fluttur en ennþá á landinu, skráðu nýja heimilisfangið: Húsnúmer Is Not 
Empty 

Or Or Ef viðkomandi er fluttur en ennþá á landinu, skráðu nýja heimilisfangið: Borg/bær Is Not Empty 

Or Or Ef viðkomandi er fluttur en ennþá á landinu, skráðu nýja heimilisfangið: Póstnúmer Is Not 
Empty 

And If 

simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 
 

Q14 Er nýja heimilisfangið enn á þínu viðtalssvæði? 

(Ef Já, reyna að ná á viðmælanda á þessu nýja heimilisfangi, fylla út sem næstu heimsókn) 

o Já  (1)  

o Nei  (2)  
 

Skip To: End of Block If Q14 = Nei 

Skip To: End of Block If Q14 = Já 
 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 
 

N1 Í hvernig húsi býr viðmælandinn? 

o Bóndabæ  (1)  

o Einbýlishús  (2)  

o Parhús/endaraðhús  (3)  

o Raðhús  (4)  

o Eina heimilið í byggingu sem þjónar annars öðrum tilgangi (verslunarhús)  (5)  

o Fjölbýli, íbúð  (6)  

o Námsmannaíbúðir, herbergi  (7)  

o Elliheimili/hjúkrunarheimili/sambýli  (8)  

o Hjólhýsi eða bátur  (9)  

o Annað, hvað?  (10) ________________________________________________ 

o Veit ekki  (88)  
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 

N2 Áður en þú kemur að íbúð viðmælandans, er dyrasími eða læst hlið/hurð? 

(Skráðu hvort að það er hlið/hurð á þeim tíma sem heimsóknareyðublaðið er fyllt út) 

o Já, dyrasími  (1)  

o Já, læst hlið eða hurð  (2)  

o Já, dyrasími OG læst hlið/hurð  (3)  

o Nei, hvorugt  (4)  
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 

N3 Hvert er þitt mat á heildarástandi byggingarinnar/hússins? 

 

 

PUNKTAR FYRIR SPYRIL: 

Hafðu eftirfarandi í huga þegar þú metur heildarástand byggingarinnar/hússins: 

1. Vandamál varðandi þak (t.d. sigið þak, þakefni vantar) 

2. Vandamál varðandi glugga (t.d. byrgt fyrir glugga, brotnar rúður) 

3. Önnur vandamál (t.d. hallandi útveggir, brotin klæðning eða flagnandi málning, vandamál 

varðandi niðurföll) 

o Mjög gott  (1)  

o Gott  (2)  

o Ásættanlegt  (3)  

o Slæmt  (4)  

o Mjög slæmt  (5)  
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 

NATH ATHUGIÐ 

 

 

Fyrir þær tvær spurningar sem eftir eru vinsamlega leggðu þitt mat á nærumhverfi 

byggingar/húss viðmælandans. Horfðu til hægri og vinstri frá byggingunni/húsinu og miðaðu við 

u.þ.b. fjarlægð tveggja venjulegra húsa á hvorri hlið (um 15 metra á hvorri hlið). Hafðu aðeins 

þetta svæði og hús viðmælandans í huga þegar þú svarar þessum spurningum. 

 

 

Hugsanlega eru engar byggingar við hliðina á byggingunni svo áætlaðu það pláss sem tvö hús 

á hvorri hlið myndu taka. 

 

 

Athugaðu að í þeim tilfellum þar sem blokk eða íbúð á í hlut, miðaðu þá við plássið á hvorri hlið 

allrar byggingarinnar en EKKI aðeins hliðina á íbúðinni sem viðmælandinn býr í. 

 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 

N4 Í nærumhverfinu, hversu mikið rusl og sorp er? 

o Mjög mikið  (1)  

o Mikið  (2)  

o Lítið  (3)  

o Ekkert eða nánast ekkert  (4)  
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 

N5 Í nærumhverfinu, hversu mikil skemmdarverk eða veggjakrot eru? 

o Mjög mikil  (1)  

o Mikil  (2)  

o Lítil  (3)  

o Engin eða nánast engin  (4)  
 

End of Block: Eyðublað 
 

Start of Block: Block 2 

 

endir Ef allt er klárt, smelltu á „Ljúka könnun“ til að klára. 

 

 

Skráðu athugasemdir ef það eru einhverjar: 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: Block 2 
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11541-ESS-Contact form - Makar 
 

 

Start of Block: Block 2 

 

simiheim Er þetta símabókun eða tilraun til heimsóknar? 

o Símabókun  (1)  

o Tilraun til heimsóknar  (2)  
 

End of Block: Block 2 
 

Start of Block: ESS viðtalsbókun 

Display This Question: 

If simiheim = Símabókun 
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essmaki  

[SPYRLAR]: Best að hringja í efsta nr í listanum (kerfið endurraðar þeim í hvert skipti sem hringt 

er í viðkomandi eftir hvað hefur áður verið hringt í). Ef eitthvað nr hefur verið merkt rangt, er það 

enn inni en er neðst (skoðið previous calls).   

 [SPYRLAR: Aðeins ef spurt -> Það tekur um 30min að svara könnun]     Góðan dag/ Gott kvöld.  

Ég heiti (NAFN) og hringi frá Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Við erum að reyna að ná í 

${m://FirstName}. En nafn hans/hennar kom upp í tilviljunarúrtaki fyrir Evrópsku 

Lífsviðhorfarannsóknina.  

 Hann/hún er ekki með skráð símanúmer, mig langaði að athuga hvort þú værir með 

símanúmerið hjá honum/henni svo ég geti náð í hann/hana.  => Ef nei: Notið valmöguleika hér 

fyrir neðan frekar en í Fogwise (þetta er undantekning frá reglunni) 

 => Á tali: Status=Busy 

 => Ef hringja seinna: Status=reschedule - Velja dag/tíma (AM=00-12; PM=12:01-23:59) - Skrifa 

comment 

 => Rangt nr: Non-responsive - Sample - Rangt númer - Skrifa comment 

 => Veikur/látinn/í útlöndum/talar ekki ísl...: Non-responsive - Communication - Velja status - 

Skrifa comment  ENGLISH 

 Good day/evening, my name is (NAME) and I'm calling on behalf of the Social Science 

Research Institute. You are registered as the spouse of ${m://FirstName}. His/her name came 

up in a random sample for a survey we are conducting. He/she doesn't have a registered phone 

number. I wanted to see if you might have the phone number?  

▢ Símanúmer þátttakanda 1  (1) 
________________________________________________ 

▢ Símanúmer þátttakanda 2  (2) 
________________________________________________ 

▢ Símanúmer þátttakanda 3  (3) 
________________________________________________ 

▢ Símanúmer þátttakanda 4  (4) 
________________________________________________ 

▢ ⊗Nei - er ekki með símann hjá honum/henni  (5)  

▢ ⊗Nei - vil ekki gefa upp númerið hans/hennar  (6)  

▢ ⊗Þátttakandi svarar - Halda áfram  (7)  

 

Skip To: kvedja2 If essmaki = Nei - er ekki með símann hjá honum/henni 

Skip To: kvedja2 If essmaki = Nei - vil ekki gefa upp númerið hans/hennar 
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Display This Question: 

If simiheim = Símabókun 

 

ess1 Góðan daginn ég heiti <NAFN> og hringi frá Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.  

 

 

Er þetta ${m://FirstName}? 

 

 

 

Við erum um þessar mundir að framkvæma Evrópsku Lífsviðhorfarannsóknina og nafn þitt er 

meðal þeirra 2000 einstaklinga sem lentu í úrtakinu fyrir þessa rannsókn á Íslandi. Allir sem taka 

þátt eiga möguleika á að vinna gjafabréf að verðmæti allt að 100.000 krónur í happdrætti í lok 

rannsóknarinnar.  

 

 

Hefur þú fengið sent kynningarbréf frá okkur um þetta? 

 

 

=> EF viðkomandi er í þessu númeri en ekki laus þessa stundina -hringi aftur síðar 

     Gefa stöðuna Reschedule í Fogwise 

=> EF viðkomandi er ekki í þessu númeri -spyrja þann sem svarar hvort hann/hún hafi 

upplýsingar um símanúmer einstaklings í úrtaki.  

     Gefa stöðuna Sample í Fogwise. Ef þau vita símanúmer einstaklings skrifa það í Comment. 
 

 

o Já hefur fengið bréf  (1)  

o Nei hefur ekki fengið bréf  (2)  
 

 

Display This Question: 

If ess1 = Nei hefur ekki fengið bréf 
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ess2 Má ég bara staðfesta heimilisfang þitt?  

Býrð þú á ${e://Field/heimilsfang}, ${e://Field/pnr} ${e://Field/stadur}?   

    

=> EF nei   

Hvað er heimilisfang þitt?   

SPYRILL: Endurtaka heimilisfangið og biðja viðmælanda að staðfesta. 

o Já  (1)  

o Nei -hvað er heimilisfang þitt?  (2) 
________________________________________________ 

o Veit ekki  (3)  

o Vil ekki svara  (4)  
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Símabókun 
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ess3  

Könnunin um Lífsviðhorf Evrópubúa er gerð í 20 Evrópulöndum samtímis og endurtekin annað 

hvert ár. Niðurstöðurnar eru nýttar til rannsókna og einnig af stjórnvöldum fyrir stefnumótun.  

 

 

Til að niðurstöðurnar verði áreiðanlegar er mjög mikilvægt að sem flestir sem lenda í úrtakinu 

svari könnuninni.  

 

 

Könnunin fer fram þannig að spyrill frá okkur hittir þig á heimili þínu eða öðrum stað sem hentar 

þér og tekur viðtal við þig. Viðtalið tekur um klukkustund.  

 

 

Vilt þú svara þessari könnun? 

 

 

TÍMASKORTUR: Ég skil að það. Spyrlarnir okkar geta komið til móts við þig og hitt þig hvenær 

sem þér hentar. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að fá líka svör frá fólki sem er upptekið, því ef 

við tækjum aðeins viðtal við þá sem hafa lítið að gera gætu niðurstöðurnar verið skekktar.  

 

 

VILL EKKI HEIMSÓKN: Það er í góðu lagi, við gætum líka bókað viðtal annars staðar, t.d. á 

kaffihúsi, á vinnustað þínum eða í viðtalsherbergi hér á Félagsvísindastofnun. 

  

SVO UNGUR, GAMALL, INNFLYTJANDI: Jú við þurfum einmitt svör frá fólki eins og þér. Það er 

mikilvægt að fá svör frá eldra fólki/innflytjendum/unglingum... Við þurfum svör frá sem 

fjölbreyttustum hópi. 

 

 

VEIT EKKI NEITT UM ÞETTA...): Þetta eru ekki spurningar sem krefjast einhverrar þekkingar. 

Spurningarnar snúa um viðhorf þín til ýmissa málefna og þú þarft ekki að svara öllum 

spurningum ef þú vilt það ekki. Ef við tækjum bara viðtöl við fólk sem hefði til dæmis brennandi 

áhuga á loftslagsmálum þá myndum við fá mjög skakkar niðurstöður.  

 

 

TEKUR ALDREI ÞÁTT Í KÖNNUNUM: af hverju? Þessi könnun er mjög virt á alþjóðlegum 

vettvangi. Hún þykir gefa mjög áreiðanlegar niðurstöður og er þess vegna mikið fjallað um 

niðurstöðurnar í fréttum og fræðigreinum, auk þess sem stjórnvöld nýta niðurstöðurnar til að 

móta stefnu sína. Með því að taka þátt getur þú komið þínum sjónarmiðum á framfæri.  

o Já, vill taka þátt  (1)  

o Nei, vill ekki taka þátt. Hvaða ástæður?  (2) 
________________________________________________ 
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Page Break  
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Display This Question: 

If ess3 = Já, vill taka þátt 

 

ess4 Frábært! 

 

 

Hvenær myndi henta þér að fá spyril í heimsókn? 

 

 

=> EF vill hittast á öðrum stað en heimili sínu þá fylla það inn í staðsetningu hér að neðan.  

▢ Tímasetning og dagsetning (t.d 13:30 20/10/2019)  (1) 
________________________________________________ 

▢ Hittast á heimili viðkomandi ${e://Field/heimilsfang}, ${e://Field/pnr} 
${e://Field/stadur}  (2)  

▢ Önnur staðsetning, hvar?  (3) 
________________________________________________ 

▢ Viltu fá senda áminningu í síma eða tölvupósti? (skrifa síma/netfang hér inn)  (4) 
________________________________________________ 

▢ Athugasemdir  (5) ________________________________________________ 
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If ess3 = Já, vill taka þátt 

 

kvedja1 Takk kærlega fyrir 

 

 

Kveðja 

 
 

[SMELLTU SVO Á ÁFRAM] 
 

 

Page Break  

  



 Page 10 of 30 

Display This Question: 

If ess3 = Nei, vill ekki taka þátt. Hvaða ástæður? 

Or essmaki = Nei - er ekki með símann hjá honum/henni 

Or essmaki = Nei - vil ekki gefa upp númerið hans/hennar 

 

kvedja2 Ekkert mál, afsakaðu ónæðið. 

 

 

Kveðja 

 
 

[SMELLTU SVO Á ÁFRAM] 
 

End of Block: ESS viðtalsbókun 
 

Start of Block: Eyðublað 

Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 

upphaf Þessi könnun er fyrir eftirfarandi aðila: 

${m://FirstName} 

${e://Field/kt} 

${e://Field/heimilsfang} 

 

 

Page Break  
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spyrill Veldu þitt nafn á listanum hér að neðan: 

▼ Aðalsteinn Ólafsson (1) ... Sæbjörg Freyja Gísladóttir (59) 

 

 

Display This Question: 

If spyrill = Annar spyrill/er ekki á listanum 

 

spyrill2 Hvert er fullt nafn þitt? 

________________________________________________________________ 
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 
 

heimsokn Samkvæmt kerfinu er þetta vitjun númer ${e://Field/skipti} til þessa aðila. Merktu við 

rétt númer vitjunar og smelltu svo á „>>“ til að fara áfram. 

o Eitt  (2)  

o Tvö  (3)  

o Þrjú  (4)  

o Fjögur  (5)  

o Fimm  (6)  

o Sex  (7)  

o Sjö  (8)  

o Átta  (9)  

o Níu  (10)  

o Tíu  (11)  

o Ellefu  (12)  

o Tólf  (13)  
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 

Q1 Veldu rétta dagsetningu:           Qualtrics.SurveyEngine.addOnload(function () {   var qid = 

this.questionId;   var calid = qid + '_cal';   var y = QBuilder('div');   $(y).setStyle({clear:'both'});   

var d = QBuilder('div',{className:'yui-skin-sam'},[     QBuilder('div', {id:calid}),     y   ]);      var c = 

this.questionContainer;   c = $(c).down('.QuestionText');   c.appendChild(d);   var cal1 = new 

YAHOO.widget.Calendar(calid);    cal1.render();    var input = $('QR~' + qid);   

$(input).setStyle({marginTop: '20px',width: '150px'});   var p =$(input).up();   var x = 

QBuilder('div');   $(x).setStyle({clear:'both'});   p.insert(x,{position:'before'});     

cal1.selectEvent.subscribe(function(e,dates){     var date = dates[0][0];     if (date[1] < 10)         

date[1] = '0' + date[1];     if (date[2] < 10)         date[2] = '0' + date[2];     input.value = date[1] +'-

'+date[2]+'-'+date[0];   }) });  

________________________________________________________________ 
 

 

Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 

Q2 Veldu réttan vikudag: 

o Mánudagur  (1)  

o Þriðjudagur  (2)  

o Miðvikudagur  (3)  

o Fimmtudagur  (4)  

o Föstudagur  (5)  

o Laugardagur  (6)  

o Sunnudagur  (7)  
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 

Q3  Notaðu 24ra klst. kerfið og sláðu inn bæði klukkustund og mínútu þegar bankað var 

uppá/hringt. Notaðu eingöngu tölustafi í reitina. 

Dæmi: 18 45 

   

 Klukkustund (1) Mínúta (2) 

Sláðu inn tíma: (4)    

 

 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 
 

Q4 Tegund heimsóknar: 

o Heimsókn  (1)  

o Símtal  (2)  

o Heimsókn en aðeins í gegnum dyrasíma  (3)  

o Uppl. frá Félagsvísindastofnun  (4)  

o Annað, hvað?  (5) ________________________________________________ 
 

 

Page Break  
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Q5 Útkoma heimsóknar/símtals 

simiheim = Tilraun til heimsóknar 

o Klárað viðtal  (1)  

simiheim = Tilraun til heimsóknar 

o Hluti af viðtali  (2)  

o Náði sambandi við einhvern, ekki víst að það var viðmælandi  (3)  

o Náði sambandi við viðmælanda en ekkert viðtal/bara bókun  (4)  

o Náði sambandi við einhvern annan en viðmælanda  (5)  

o Ekkert samband  (6)  

simiheim = Tilraun til heimsóknar 

o Rangt heimilisfang (autt, rifið hús, stofnun...)  (7)  

o Aðrar upplýsingar um einstakling, hvaða?  (8) 
________________________________________________ 

 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If Q5 = Náði sambandi við einhvern, ekki víst að það var viðmælandi 

Or Q5 = Náði sambandi við viðmælanda en ekkert viðtal/bara bókun 

Or Q5 = Náði sambandi við einhvern annan en viðmælanda 

Or Q5 = Aðrar upplýsingar um einstakling, hvaða? 

 
 

Q6 Niðurstaða tilraunar (bara ef náðist samband við einhvern): 

[SÍMASPYRLAR - ÞURFIÐ EKKI AÐ SKRÁ DAGSETNINGU AFTUR, BARA HAKA VIÐ] 

o Bókaður tími (sláðu inn tíma og dagsetningu):  (1) 
________________________________________________ 

o Neitun frá viðmælanda  (2)  

o Neitun annars en viðmælanda  (3)  

o Neitun, ekki víst frá viðmælanda  (4)  

o Viðmælandi er vant við látinn/ekki heima fyrr en (sláðu inn dagsetningu):  (5) 
________________________________________________ 

o Andlega/líkamlega ófær/sjúkur/veikur (til skamms tíma og getur því tekið þátt á 
rannsóknartímabilinu)  (6)  

o Andlega/líkamlega ófær/sjúkur/veikur til lengri tíma og getur því ekki tekið þátt á 
rannsóknartímabilinu  (7)  

o Viðmælandi er látinn  (8)  

o Viðmælandi er fluttur úr landi  (9)  

o Viðmælandi er fluttur - óþekkt  (10)  

o Viðmælandi er fluttur, innanlands (þekkt heimilisfang)  (11)  

o Hindrun vegna tungumáls, hvaða tungumál talar viðmælandi?  (12) 
________________________________________________ 

o Annað, hvað?  (13) ________________________________________________ 
 

Skip To: End of Block If Q6 = Viðmælandi er látinn 
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Skip To: End of Block If Q6 = Viðmælandi er fluttur úr landi 

Skip To: End of Block If Q6 = Viðmælandi er fluttur - óþekkt 
 

Page Break  
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Display This Question: 

If Q6 = Neitun frá viðmælanda 

Or Q6 = Neitun annars en viðmælanda 

Or Q6 = Neitun, ekki víst frá viðmælanda 

 
 

Q8 Ástæða neitunar (merktu við allt sem á við) 

▢ Slæm tímasetning (t.d. veikindi, börn), upptekinn (t.d. með fólk í heimsókn)  (1)  

▢ Hefur ekki áhuga  (2)  

▢ Veit ekki nóg/ekkert um viðfangsefnið, of erfitt  (3)  

▢ Tímasóun  (4)  

▢ Peningasóun  (5)  

▢ Innrás í einkalíf mitt/Gefur ekki upp persónulegar upplýsinngar  (6)  

▢ Tekur aldrei þátt í könnunum  (7)  

▢ Hefur svo oft tekið þátt í könnunum  (8)  

▢ Treysti ekki könnunum  (9)  

▢ Hefur slæma reynslu af könnunum  (10)  

▢ Líkar ekki viðfangsefnið  (11)  

▢ Neitar því að maki/fjölskylda/fjsk.meðlimur gefur ekki samþykki fyrir þátttöku  (12)  

▢ Hleypir ekki ókunnugum inná heimilið/hrædd/-ur við að hleypa ókunnugum inn  (13)  

▢ Annað, hvað?  (14) ________________________________________________ 
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If Q6 = Neitun frá viðmælanda 

Or Q6 = Neitun annars en viðmælanda 

Or Q6 = Neitun, ekki víst frá viðmælanda 

 
 

Q9 Leggðu þitt mat á hversu líklegt það er að viðkomandi samþykki að taka þátt í framtíðinni. 

o Mun ÖRUGGLEGA EKKI taka þátt í framtíðinni  (1)  

o Mun LÍKLEGA EKKI taka þátt í framtíðinni  (2)  

o Mun KANNSKI taka þátt í framtíðinni  (3)  

o MUN taka þátt í framtíðinni  (4)  

o Náði ekki sambandi við viðmælandann  (5)  

o Veit ekki  (8)  
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If Q6 = Neitun frá viðmælanda 

Or Q6 = Neitun annars en viðmælanda 

Or Q6 = Neitun, ekki víst frá viðmælanda 

 
 

Q10 Hvað heldur þú að viðmælandi (eða manneskjan sem neitaði fyrir hans hönd) sé gamall? 

o Undir 20 ára  (1)  

o 20-39 ára  (2)  

o 40-59 ára  (3)  

o 60 ára eða eldri  (4)  

o Veit ekki  (8)  
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If Q6 = Neitun frá viðmælanda 

Or Q6 = Neitun annars en viðmælanda 

Or Q6 = Neitun, ekki víst frá viðmælanda 

 
 

Q11 Viðmælandinn/manneskjan sem var talað við er: 

o Karl  (1)  

o Kona  (2)  

o Veit ekki  (8)  
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If Q5 = Rangt heimilisfang (autt, rifið hús, stofnun...) 

 
 

Q12 Ástæða þess að heimilisfang fannst ekki: 

o Yfirgefið eða rifið hús/heimilisfang  (1)  

o Ekki enn byggt/ekki enn tilbúið til búsetu  (2)  

o Heimilisfang ekki í notkun (tómt, annað heimili, árstíðabundið)  (3)  

o Heimilisfang er ekki heimili, aðeins verslun/iðnaður  (4)  

o Heimilisfang er ekki heimili (stofnun, elliheimili, spítali, klaustur)  (5)  

o Heimilisfang er órekjanlegt, upplýsingar um heimilisfang ófullnægjandi  (6)  

o Annað, hvað (vinsamlega skráið í smáatriðum)?  (7) 
________________________________________________ 

 

Skip To: End of Block If Q12 = Yfirgefið eða rifið hús/heimilisfang 

Skip To: End of Block If Q12 = Ekki enn byggt/ekki enn tilbúið til búsetu 

Skip To: End of Block If Q12 = Heimilisfang ekki í notkun (tómt, annað heimili, árstíðabundið) 

Skip To: End of Block If Q12 = Heimilisfang er ekki heimili, aðeins verslun/iðnaður 

Skip To: End of Block If Q12 = Heimilisfang er ekki heimili (stofnun, elliheimili, spítali, klaustur) 

Skip To: End of Block If Q12 = Heimilisfang er órekjanlegt, upplýsingar um heimilisfang ófullnægjandi 

Skip To: End of Block If Q12 = Annað, hvað (vinsamlega skráið í smáatriðum)? 
 

Page Break  
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Display This Question: 

If Q6 = Viðmælandi er fluttur, innanlands (þekkt heimilisfang) 

 

Q13 Ef viðkomandi er fluttur en ennþá á landinu, skráðu nýja heimilisfangið: 

▢ Götuheiti  (1) ________________________________________________ 

▢ Húsnúmer  (2) ________________________________________________ 

▢ Borg/bær  (3) ________________________________________________ 

▢ Póstnúmer  (4) ________________________________________________ 

▢ ⊗Flutt/-ur á stofnun  (5)  

 

 

Display This Question: 

If If Ef viðkomandi er fluttur en ennþá á landinu, skráðu nýja heimilisfangið: Götuheiti Is Not Empty 

Or Or Ef viðkomandi er fluttur en ennþá á landinu, skráðu nýja heimilisfangið: Húsnúmer Is Not 
Empty 

Or Or Ef viðkomandi er fluttur en ennþá á landinu, skráðu nýja heimilisfangið: Borg/bær Is Not Empty 

Or Or Ef viðkomandi er fluttur en ennþá á landinu, skráðu nýja heimilisfangið: Póstnúmer Is Not 
Empty 

And If 

simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 
 

Q14 Er nýja heimilisfangið enn á þínu viðtalssvæði? 

(Ef Já, reyna að ná á viðmælanda á þessu nýja heimilisfangi, fylla út sem næstu heimsókn) 

o Já  (1)  

o Nei  (2)  
 

Skip To: End of Block If Q14 = Nei 

Skip To: End of Block If Q14 = Já 
 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 
 

N1 Í hvernig húsi býr viðmælandinn? 

o Bóndabæ  (1)  

o Einbýlishús  (2)  

o Parhús/endaraðhús  (3)  

o Raðhús  (4)  

o Eina heimilið í byggingu sem þjónar annars öðrum tilgangi (verslunarhús)  (5)  

o Fjölbýli, íbúð  (6)  

o Námsmannaíbúðir, herbergi  (7)  

o Elliheimili/hjúkrunarheimili/sambýli  (8)  

o Hjólhýsi eða bátur  (9)  

o Annað, hvað?  (10) ________________________________________________ 

o Veit ekki  (88)  
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 

N2 Áður en þú kemur að íbúð viðmælandans, er dyrasími eða læst hlið/hurð? 

(Skráðu hvort að það er hlið/hurð á þeim tíma sem heimsóknareyðublaðið er fyllt út) 

o Já, dyrasími  (1)  

o Já, læst hlið eða hurð  (2)  

o Já, dyrasími OG læst hlið/hurð  (3)  

o Nei, hvorugt  (4)  
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 

N3 Hvert er þitt mat á heildarástandi byggingarinnar/hússins? 

 

 

PUNKTAR FYRIR SPYRIL: 

Hafðu eftirfarandi í huga þegar þú metur heildarástand byggingarinnar/hússins: 

1. Vandamál varðandi þak (t.d. sigið þak, þakefni vantar) 

2. Vandamál varðandi glugga (t.d. byrgt fyrir glugga, brotnar rúður) 

3. Önnur vandamál (t.d. hallandi útveggir, brotin klæðning eða flagnandi málning, vandamál 

varðandi niðurföll) 

o Mjög gott  (1)  

o Gott  (2)  

o Ásættanlegt  (3)  

o Slæmt  (4)  

o Mjög slæmt  (5)  
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 

NATH ATHUGIÐ 

 

 

Fyrir þær tvær spurningar sem eftir eru vinsamlega leggðu þitt mat á nærumhverfi 

byggingar/húss viðmælandans. Horfðu til hægri og vinstri frá byggingunni/húsinu og miðaðu við 

u.þ.b. fjarlægð tveggja venjulegra húsa á hvorri hlið (um 15 metra á hvorri hlið). Hafðu aðeins 

þetta svæði og hús viðmælandans í huga þegar þú svarar þessum spurningum. 

 

 

Hugsanlega eru engar byggingar við hliðina á byggingunni svo áætlaðu það pláss sem tvö hús 

á hvorri hlið myndu taka. 

 

 

Athugaðu að í þeim tilfellum þar sem blokk eða íbúð á í hlut, miðaðu þá við plássið á hvorri hlið 

allrar byggingarinnar en EKKI aðeins hliðina á íbúðinni sem viðmælandinn býr í. 

 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 

N4 Í nærumhverfinu, hversu mikið rusl og sorp er? 

o Mjög mikið  (1)  

o Mikið  (2)  

o Lítið  (3)  

o Ekkert eða nánast ekkert  (4)  
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 

N5 Í nærumhverfinu, hversu mikil skemmdarverk eða veggjakrot eru? 

o Mjög mikil  (1)  

o Mikil  (2)  

o Lítil  (3)  

o Engin eða nánast engin  (4)  
 

End of Block: Eyðublað 
 

Start of Block: Block 2 

 

endir Ef allt er klárt, smelltu á „Ljúka könnun“ til að klára. 

 

 

Skráðu athugasemdir ef það eru einhverjar: 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: Block 2 
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11541-ESS-Contact form - 15-17ára 
 

 

Start of Block: Block 2 

 

simiheim Er þetta símabókun eða tilraun til heimsóknar? 

o Símabókun  (1)  

o Tilraun til heimsóknar  (2)  
 

End of Block: Block 2 
 

Start of Block: ESS viðtalsbókun 

Display This Question: 

If simiheim = Símabókun 
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essmaki  

  

[SPYRLAR]: Best að hringja í efsta nr í listanum (kerfið endurraðar þeim í hvert skipti sem hringt 

er í viðkomandi eftir hvað hefur áður verið hringt í). Ef eitthvað nr hefur verið merkt rangt, er það 

enn inni en er neðst (skoðið previous calls).   

 [SPYRLAR: Aðeins ef spurt -> Það tekur um 30min að svara könnun]     Góðan dag/ Gott kvöld. 

 Ég heiti (NAFN) og hringi frá Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Þú ert skráð(ur) sem 

forráðamaður ${m://FirstName}. En nafn hans/hennar kom upp í tilviljunarúrtaki fyrir Evrópsku 

Lífsviðhorfarannsóknina.      Mætti ég fá að tala við hann/hana?     Ef viðkomandi er ekki í þessu 

símanúmeri =>    Hann/hún er ekki með skráð símanúmer, mig langaði að athuga hvort þú værir 

með símanúmerið hjá honum/henni svo ég geti náð í hann/hana.     => Ef nei: Notið 

valmöguleika hér fyrir neðan frekar en í Fogwise (þetta er undantekning frá reglunni) 

 => Á tali: Status=Busy 

 => Ef hringja seinna: Status=reschedule - Velja dag/tíma (AM=00-12; PM=12:01-23:59) - Skrifa 

comment 

 => Rangt nr: Non-responsive - Sample - Rangt númer - Skrifa comment 

 => Veikur/látinn/í útlöndum/talar ekki ísl...: Non-responsive - Communication - Velja status - 

Skrifa comment     ENGLISH 

 Good day/evening, my name is (NAME) and I'm calling on behalf of the Social Science 

Research Institute. You are registered as the spouse of ${m://FirstName}. His/her name came 

up in a random sample for a survey we are conducting. He/she doesn't have a registered phone 

number. I wanted to see if you might have the phone number?     

  

▢ Símanúmer þátttakanda 1  (1) 
________________________________________________ 

▢ Símanúmer þátttakanda 2  (2) 
________________________________________________ 

▢ Símanúmer þátttakanda 3  (3) 
________________________________________________ 

▢ Símanúmer þátttakanda 4  (4) 
________________________________________________ 

▢ ⊗Nei - er ekki með símann hjá honum/henni  (5)  

▢ ⊗Nei - vil ekki gefa upp númerið hans/hennar  (6)  

▢ ⊗Þátttakandi svarar - Halda áfram  (7)  

 

Skip To: kvedja2 If essmaki = Nei - er ekki með símann hjá honum/henni 
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Skip To: kvedja2 If essmaki = Nei - vil ekki gefa upp númerið hans/hennar 
 

Display This Question: 

If simiheim = Símabókun 

 

ess1 Góðan daginn ég heiti <NAFN> og hringi frá Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.  

 

 

Er þetta ${m://FirstName}? 

 

 

 

Við erum um þessar mundir að framkvæma Evrópsku Lífsviðhorfarannsóknina og nafn þitt er 

meðal þeirra 2000 einstaklinga sem lentu í úrtakinu fyrir þessa rannsókn á Íslandi. Allir sem taka 

þátt eiga möguleika á að vinna gjafabréf að verðmæti allt að 100.000 krónur í happdrætti í lok 

rannsóknarinnar.  

 

 

Hefur þú fengið sent kynningarbréf frá okkur um þetta? 

 

 

=> EF viðkomandi er í þessu númeri en ekki laus þessa stundina -hringi aftur síðar 

     Gefa stöðuna Reschedule í Fogwise 

=> EF viðkomandi er ekki í þessu númeri -spyrja þann sem svarar hvort hann/hún hafi 

upplýsingar um símanúmer einstaklings í úrtaki.  

     Gefa stöðuna Sample í Fogwise. Ef þau vita símanúmer einstaklings skrifa það í Comment. 
 

 

o Já hefur fengið bréf  (1)  

o Nei hefur ekki fengið bréf  (2)  
 

 

Display This Question: 

If ess1 = Nei hefur ekki fengið bréf 
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ess2 Má ég bara staðfesta heimilisfang þitt?  

Býrð þú á ${e://Field/heimilsfang}, ${e://Field/pnr} ${e://Field/stadur}?   

    

=> EF nei   

Hvað er heimilisfang þitt?   

SPYRILL: Endurtaka heimilisfangið og biðja viðmælanda að staðfesta. 

o Já  (1)  

o Nei -hvað er heimilisfang þitt?  (2) 
________________________________________________ 

o Veit ekki  (3)  

o Vil ekki svara  (4)  
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Símabókun 
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ess3  

Könnunin um Lífsviðhorf Evrópubúa er gerð í 20 Evrópulöndum samtímis og endurtekin annað 

hvert ár. Niðurstöðurnar eru nýttar til rannsókna og einnig af stjórnvöldum fyrir stefnumótun.  

 

 

Til að niðurstöðurnar verði áreiðanlegar er mjög mikilvægt að sem flestir sem lenda í úrtakinu 

svari könnuninni.  

 

 

Könnunin fer fram þannig að spyrill frá okkur hittir þig á heimili þínu eða öðrum stað sem hentar 

þér og tekur viðtal við þig. Viðtalið tekur um klukkustund.  

 

 

Vilt þú svara þessari könnun? 

 

 

TÍMASKORTUR: Ég skil að það. Spyrlarnir okkar geta komið til móts við þig og hitt þig hvenær 

sem þér hentar. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að fá líka svör frá fólki sem er upptekið, því ef 

við tækjum aðeins viðtal við þá sem hafa lítið að gera gætu niðurstöðurnar verið skekktar.  

 

 

VILL EKKI HEIMSÓKN: Það er í góðu lagi, við gætum líka bókað viðtal annars staðar, t.d. á 

kaffihúsi, á vinnustað þínum eða í viðtalsherbergi hér á Félagsvísindastofnun. 

  

SVO UNGUR, GAMALL, INNFLYTJANDI: Jú við þurfum einmitt svör frá fólki eins og þér. Það er 

mikilvægt að fá svör frá eldra fólki/innflytjendum/unglingum... Við þurfum svör frá sem 

fjölbreyttustum hópi. 

 

 

VEIT EKKI NEITT UM ÞETTA...): Þetta eru ekki spurningar sem krefjast einhverrar þekkingar. 

Spurningarnar snúa um viðhorf þín til ýmissa málefna og þú þarft ekki að svara öllum 

spurningum ef þú vilt það ekki. Ef við tækjum bara viðtöl við fólk sem hefði til dæmis brennandi 

áhuga á loftslagsmálum þá myndum við fá mjög skakkar niðurstöður.  

 

 

TEKUR ALDREI ÞÁTT Í KÖNNUNUM: af hverju? Þessi könnun er mjög virt á alþjóðlegum 

vettvangi. Hún þykir gefa mjög áreiðanlegar niðurstöður og er þess vegna mikið fjallað um 

niðurstöðurnar í fréttum og fræðigreinum, auk þess sem stjórnvöld nýta niðurstöðurnar til að 

móta stefnu sína. Með því að taka þátt getur þú komið þínum sjónarmiðum á framfæri.  

o Já, vill taka þátt  (1)  

o Nei, vill ekki taka þátt. Hvaða ástæður?  (2) 
________________________________________________ 
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Page Break  
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Display This Question: 

If ess3 = Já, vill taka þátt 

 

ess4 Frábært! 

 

 

Hvenær myndi henta þér að fá spyril í heimsókn? 

 

 

=> EF vill hittast á öðrum stað en heimili sínu þá fylla það inn í staðsetningu hér að neðan.  

▢ Tímasetning og dagsetning (t.d 13:30 20/10/2019)  (1) 
________________________________________________ 

▢ Hittast á heimili viðkomandi ${e://Field/heimilsfang}, ${e://Field/pnr} 
${e://Field/stadur}  (2)  

▢ Önnur staðsetning, hvar?  (3) 
________________________________________________ 

▢ Viltu fá senda áminningu í síma eða tölvupósti? (skrifa síma/netfang hér inn)  (4) 
________________________________________________ 

▢ Athugasemdir  (5) ________________________________________________ 
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If ess3 = Já, vill taka þátt 

 

kvedja1 Takk kærlega fyrir 

 

 

Kveðja 

 
 

[SMELLTU SVO Á ÁFRAM] 
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If ess3 = Nei, vill ekki taka þátt. Hvaða ástæður? 

Or essmaki = Nei - er ekki með símann hjá honum/henni 

Or essmaki = Nei - vil ekki gefa upp númerið hans/hennar 

 

kvedja2 Ekkert mál, afsakaðu ónæðið. 

 

 

Kveðja 

 
 

[SMELLTU SVO Á ÁFRAM] 
 

End of Block: ESS viðtalsbókun 
 

Start of Block: Eyðublað 

Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 

upphaf Þessi könnun er fyrir eftirfarandi aðila: 

${m://FirstName} 

${e://Field/kt} 

${e://Field/heimilsfang} 

 

 

Page Break  
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spyrill Veldu þitt nafn á listanum hér að neðan: 

▼ Aðalsteinn Ólafsson (1) ... Annar spyrill/er ekki á listanum (42) 

 

 

Display This Question: 

If spyrill = Annar spyrill/er ekki á listanum 

 

spyrill2 Hvert er fullt nafn þitt? 

________________________________________________________________ 
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 
 

heimsokn Samkvæmt kerfinu er þetta vitjun númer ${e://Field/skipti} til þessa aðila. Merktu við 

rétt númer vitjunar og smelltu svo á „>>“ til að fara áfram. 

o Eitt  (2)  

o Tvö  (3)  

o Þrjú  (4)  

o Fjögur  (5)  

o Fimm  (6)  

o Sex  (7)  

o Sjö  (8)  

o Átta  (9)  

o Níu  (10)  

o Tíu  (11)  

o Ellefu  (12)  

o Tólf  (13)  
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 

Q1 Veldu rétta dagsetningu:           Qualtrics.SurveyEngine.addOnload(function () {   var qid = 

this.questionId;   var calid = qid + '_cal';   var y = QBuilder('div');   $(y).setStyle({clear:'both'});   

var d = QBuilder('div',{className:'yui-skin-sam'},[     QBuilder('div', {id:calid}),     y   ]);      var c = 

this.questionContainer;   c = $(c).down('.QuestionText');   c.appendChild(d);   var cal1 = new 

YAHOO.widget.Calendar(calid);    cal1.render();    var input = $('QR~' + qid);   

$(input).setStyle({marginTop: '20px',width: '150px'});   var p =$(input).up();   var x = 

QBuilder('div');   $(x).setStyle({clear:'both'});   p.insert(x,{position:'before'});     

cal1.selectEvent.subscribe(function(e,dates){     var date = dates[0][0];     if (date[1] < 10)         

date[1] = '0' + date[1];     if (date[2] < 10)         date[2] = '0' + date[2];     input.value = date[1] +'-

'+date[2]+'-'+date[0];   }) });  

________________________________________________________________ 
 

 

Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 

Q2 Veldu réttan vikudag: 

o Mánudagur  (1)  

o Þriðjudagur  (2)  

o Miðvikudagur  (3)  

o Fimmtudagur  (4)  

o Föstudagur  (5)  

o Laugardagur  (6)  

o Sunnudagur  (7)  
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 

Q3  Notaðu 24ra klst. kerfið og sláðu inn bæði klukkustund og mínútu þegar bankað var 

uppá/hringt. Notaðu eingöngu tölustafi í reitina. 

Dæmi: 18 45 

   

 Klukkustund (1) Mínúta (2) 

Sláðu inn tíma: (4)    

 

 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 
 

Q4 Tegund heimsóknar: 

o Heimsókn  (1)  

o Símtal  (2)  

o Heimsókn en aðeins í gegnum dyrasíma  (3)  

o Uppl. frá Félagsvísindastofnun  (4)  

o Annað, hvað?  (5) ________________________________________________ 
 

 

Page Break  
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Q5 Útkoma heimsóknar/símtals 

simiheim = Tilraun til heimsóknar 

o Klárað viðtal  (1)  

simiheim = Tilraun til heimsóknar 

o Hluti af viðtali  (2)  

o Náði sambandi við einhvern, ekki víst að það var viðmælandi  (3)  

o Náði sambandi við viðmælanda en ekkert viðtal/bara bókun  (4)  

o Náði sambandi við einhvern annan en viðmælanda  (5)  

o Ekkert samband  (6)  

simiheim = Tilraun til heimsóknar 

o Rangt heimilisfang (autt, rifið hús, stofnun...)  (7)  

o Aðrar upplýsingar um einstakling, hvaða?  (8) 
________________________________________________ 

 

 

Page Break  

  



 Page 17 of 30 

Display This Question: 

If Q5 = Náði sambandi við einhvern, ekki víst að það var viðmælandi 

Or Q5 = Náði sambandi við viðmælanda en ekkert viðtal/bara bókun 

Or Q5 = Náði sambandi við einhvern annan en viðmælanda 

Or Q5 = Aðrar upplýsingar um einstakling, hvaða? 

 
 

Q6 Niðurstaða tilraunar (bara ef náðist samband við einhvern): 

[SÍMASPYRLAR - ÞURFIÐ EKKI AÐ SKRÁ DAGSETNINGU AFTUR, BARA HAKA VIÐ] 

o Bókaður tími (sláðu inn tíma og dagsetningu):  (1) 
________________________________________________ 

o Neitun frá viðmælanda  (2)  

o Neitun annars en viðmælanda  (3)  

o Neitun, ekki víst frá viðmælanda  (4)  

o Viðmælandi er vant við látinn/ekki heima fyrr en (sláðu inn dagsetningu):  (5) 
________________________________________________ 

o Andlega/líkamlega ófær/sjúkur/veikur (til skamms tíma og getur því tekið þátt á 
rannsóknartímabilinu)  (6)  

o Andlega/líkamlega ófær/sjúkur/veikur til lengri tíma og getur því ekki tekið þátt á 
rannsóknartímabilinu  (7)  

o Viðmælandi er látinn  (8)  

o Viðmælandi er fluttur úr landi  (9)  

o Viðmælandi er fluttur - óþekkt  (10)  

o Viðmælandi er fluttur, innanlands (þekkt heimilisfang)  (11)  

o Hindrun vegna tungumáls, hvaða tungumál talar viðmælandi?  (12) 
________________________________________________ 

o Annað, hvað?  (13) ________________________________________________ 
 

Skip To: End of Block If Q6 = Viðmælandi er látinn 
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Skip To: End of Block If Q6 = Viðmælandi er fluttur úr landi 

Skip To: End of Block If Q6 = Viðmælandi er fluttur - óþekkt 
 

Page Break  
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Display This Question: 

If Q6 = Neitun frá viðmælanda 

Or Q6 = Neitun annars en viðmælanda 

Or Q6 = Neitun, ekki víst frá viðmælanda 

 
 

Q8 Ástæða neitunar (merktu við allt sem á við) 

▢ Slæm tímasetning (t.d. veikindi, börn), upptekinn (t.d. með fólk í heimsókn)  (1)  

▢ Hefur ekki áhuga  (2)  

▢ Veit ekki nóg/ekkert um viðfangsefnið, of erfitt  (3)  

▢ Tímasóun  (4)  

▢ Peningasóun  (5)  

▢ Innrás í einkalíf mitt/Gefur ekki upp persónulegar upplýsinngar  (6)  

▢ Tekur aldrei þátt í könnunum  (7)  

▢ Hefur svo oft tekið þátt í könnunum  (8)  

▢ Treysti ekki könnunum  (9)  

▢ Hefur slæma reynslu af könnunum  (10)  

▢ Líkar ekki viðfangsefnið  (11)  

▢ Neitar því að maki/fjölskylda/fjsk.meðlimur gefur ekki samþykki fyrir þátttöku  (12)  

▢ Hleypir ekki ókunnugum inná heimilið/hrædd/-ur við að hleypa ókunnugum inn  (13)  

▢ Annað, hvað?  (14) ________________________________________________ 
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If Q6 = Neitun frá viðmælanda 

Or Q6 = Neitun annars en viðmælanda 

Or Q6 = Neitun, ekki víst frá viðmælanda 

 
 

Q9 Leggðu þitt mat á hversu líklegt það er að viðkomandi samþykki að taka þátt í framtíðinni. 

o Mun ÖRUGGLEGA EKKI taka þátt í framtíðinni  (1)  

o Mun LÍKLEGA EKKI taka þátt í framtíðinni  (2)  

o Mun KANNSKI taka þátt í framtíðinni  (3)  

o MUN taka þátt í framtíðinni  (4)  

o Náði ekki sambandi við viðmælandann  (5)  

o Veit ekki  (8)  
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If Q6 = Neitun frá viðmælanda 

Or Q6 = Neitun annars en viðmælanda 

Or Q6 = Neitun, ekki víst frá viðmælanda 

 
 

Q10 Hvað heldur þú að viðmælandi (eða manneskjan sem neitaði fyrir hans hönd) sé gamall? 

o Undir 20 ára  (1)  

o 20-39 ára  (2)  

o 40-59 ára  (3)  

o 60 ára eða eldri  (4)  

o Veit ekki  (8)  
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If Q6 = Neitun frá viðmælanda 

Or Q6 = Neitun annars en viðmælanda 

Or Q6 = Neitun, ekki víst frá viðmælanda 

 
 

Q11 Viðmælandinn/manneskjan sem var talað við er: 

o Karl  (1)  

o Kona  (2)  

o Veit ekki  (8)  
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If Q5 = Rangt heimilisfang (autt, rifið hús, stofnun...) 

 
 

Q12 Ástæða þess að heimilisfang fannst ekki: 

o Yfirgefið eða rifið hús/heimilisfang  (1)  

o Ekki enn byggt/ekki enn tilbúið til búsetu  (2)  

o Heimilisfang ekki í notkun (tómt, annað heimili, árstíðabundið)  (3)  

o Heimilisfang er ekki heimili, aðeins verslun/iðnaður  (4)  

o Heimilisfang er ekki heimili (stofnun, elliheimili, spítali, klaustur)  (5)  

o Heimilisfang er órekjanlegt, upplýsingar um heimilisfang ófullnægjandi  (6)  

o Annað, hvað (vinsamlega skráið í smáatriðum)?  (7) 
________________________________________________ 

 

Skip To: End of Block If Q12 = Yfirgefið eða rifið hús/heimilisfang 

Skip To: End of Block If Q12 = Ekki enn byggt/ekki enn tilbúið til búsetu 

Skip To: End of Block If Q12 = Heimilisfang ekki í notkun (tómt, annað heimili, árstíðabundið) 

Skip To: End of Block If Q12 = Heimilisfang er ekki heimili, aðeins verslun/iðnaður 

Skip To: End of Block If Q12 = Heimilisfang er ekki heimili (stofnun, elliheimili, spítali, klaustur) 

Skip To: End of Block If Q12 = Heimilisfang er órekjanlegt, upplýsingar um heimilisfang ófullnægjandi 

Skip To: End of Block If Q12 = Annað, hvað (vinsamlega skráið í smáatriðum)? 
 

Page Break  

  



 Page 24 of 30 

Display This Question: 

If Q6 = Viðmælandi er fluttur, innanlands (þekkt heimilisfang) 

 

Q13 Ef viðkomandi er fluttur en ennþá á landinu, skráðu nýja heimilisfangið: 

▢ Götuheiti  (1) ________________________________________________ 

▢ Húsnúmer  (2) ________________________________________________ 

▢ Borg/bær  (3) ________________________________________________ 

▢ Póstnúmer  (4) ________________________________________________ 

▢ ⊗Flutt/-ur á stofnun  (5)  

 

 

Display This Question: 

If If Ef viðkomandi er fluttur en ennþá á landinu, skráðu nýja heimilisfangið: Götuheiti Is Not Empty 

Or Or Ef viðkomandi er fluttur en ennþá á landinu, skráðu nýja heimilisfangið: Húsnúmer Is Not 
Empty 

Or Or Ef viðkomandi er fluttur en ennþá á landinu, skráðu nýja heimilisfangið: Borg/bær Is Not Empty 

Or Or Ef viðkomandi er fluttur en ennþá á landinu, skráðu nýja heimilisfangið: Póstnúmer Is Not 
Empty 

And If 

simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 
 

Q14 Er nýja heimilisfangið enn á þínu viðtalssvæði? 

(Ef Já, reyna að ná á viðmælanda á þessu nýja heimilisfangi, fylla út sem næstu heimsókn) 

o Já  (1)  

o Nei  (2)  
 

Skip To: End of Block If Q14 = Nei 

Skip To: End of Block If Q14 = Já 
 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 
 

N1 Í hvernig húsi býr viðmælandinn? 

o Bóndabæ  (1)  

o Einbýlishús  (2)  

o Parhús/endaraðhús  (3)  

o Raðhús  (4)  

o Eina heimilið í byggingu sem þjónar annars öðrum tilgangi (verslunarhús)  (5)  

o Fjölbýli, íbúð  (6)  

o Námsmannaíbúðir, herbergi  (7)  

o Elliheimili/hjúkrunarheimili/sambýli  (8)  

o Hjólhýsi eða bátur  (9)  

o Annað, hvað?  (10) ________________________________________________ 

o Veit ekki  (88)  
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 

N2 Áður en þú kemur að íbúð viðmælandans, er dyrasími eða læst hlið/hurð? 

(Skráðu hvort að það er hlið/hurð á þeim tíma sem heimsóknareyðublaðið er fyllt út) 

o Já, dyrasími  (1)  

o Já, læst hlið eða hurð  (2)  

o Já, dyrasími OG læst hlið/hurð  (3)  

o Nei, hvorugt  (4)  
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 

N3 Hvert er þitt mat á heildarástandi byggingarinnar/hússins? 

 

 

PUNKTAR FYRIR SPYRIL: 

Hafðu eftirfarandi í huga þegar þú metur heildarástand byggingarinnar/hússins: 

1. Vandamál varðandi þak (t.d. sigið þak, þakefni vantar) 

2. Vandamál varðandi glugga (t.d. byrgt fyrir glugga, brotnar rúður) 

3. Önnur vandamál (t.d. hallandi útveggir, brotin klæðning eða flagnandi málning, vandamál 

varðandi niðurföll) 

o Mjög gott  (1)  

o Gott  (2)  

o Ásættanlegt  (3)  

o Slæmt  (4)  

o Mjög slæmt  (5)  
 

 

Page Break  

  



 Page 28 of 30 

Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 

NATH ATHUGIÐ 

 

 

Fyrir þær tvær spurningar sem eftir eru vinsamlega leggðu þitt mat á nærumhverfi 

byggingar/húss viðmælandans. Horfðu til hægri og vinstri frá byggingunni/húsinu og miðaðu við 

u.þ.b. fjarlægð tveggja venjulegra húsa á hvorri hlið (um 15 metra á hvorri hlið). Hafðu aðeins 

þetta svæði og hús viðmælandans í huga þegar þú svarar þessum spurningum. 

 

 

Hugsanlega eru engar byggingar við hliðina á byggingunni svo áætlaðu það pláss sem tvö hús 

á hvorri hlið myndu taka. 

 

 

Athugaðu að í þeim tilfellum þar sem blokk eða íbúð á í hlut, miðaðu þá við plássið á hvorri hlið 

allrar byggingarinnar en EKKI aðeins hliðina á íbúðinni sem viðmælandinn býr í. 

 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 

N4 Í nærumhverfinu, hversu mikið rusl og sorp er? 

o Mjög mikið  (1)  

o Mikið  (2)  

o Lítið  (3)  

o Ekkert eða nánast ekkert  (4)  
 

 

Page Break  
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Display This Question: 

If simiheim = Tilraun til heimsóknar 

 

N5 Í nærumhverfinu, hversu mikil skemmdarverk eða veggjakrot eru? 

o Mjög mikil  (1)  

o Mikil  (2)  

o Lítil  (3)  

o Engin eða nánast engin  (4)  
 

End of Block: Eyðublað 
 

Start of Block: Block 2 

 

endir Ef allt er klárt, smelltu á „Ljúka könnun“ til að klára. 

 

 

Skráðu athugasemdir ef það eru einhverjar: 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: Block 2 
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