Markmið könnunarinnar er að rannsaka félagsleg tengsl þeirra sem búa á Íslandi. Svör þátttakenda
munu nýtast fræðimönnum, nemendum og öðrum sem hafa áhuga á að skoða tengsl fólks í
samfélaginu. Helstu niðurstöður könnunarinnar verða birtar á vefsíðu Félagsvísindastofnunar næsta
vetur.

Þér ber ekki skylda til þess að svara könnuninni í heild eða einstökum spurningum. Við bendum þó á
mikilvægi þess að öllum spurningum sé svarað samviskusamlega svo að niðurstöður verði áreiðanlegar.
Farið verður með öll svör sem trúnaðarmál og niðurstöður birtar með þeim hætti að ekki verður hægt að
rekja niðurstöður til einstakra svarenda.

Með fyrirfram þökk og von um góðar viðtökur,

Guðbjörg Andrea Jónsdóttir
Forstöðumaður Félagsvísindastofnunar

A1. Hér er listi yfir störf sem fólk sem þú þekkir gæti unnið við. Þetta fólk gæti verið fjölskylda
eða ættingjar, nánir vinir eða einhver annar sem þú þekkir. Með því að „þekkja“ manneskju, er
átt við að þú þekkir hann/hana með nafni og nógu vel til að hafa samband við hann/hana.
Ef þú þekkir fleiri en einn í starfi sem talið er upp á listanum að neðan, vinsamlega merktu við
þann sem þú telur stenda þér næst. Öll þessi störf gætu verið unnin af konu eða karli.
Þekkir þú konu eða karl sem er ... ?
VINSAMLEGA MERKTU VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA Í HVERRI LÍNU
Fjölskylda
eða ættingi

a. Strætó-/vörubílstjóri

Náinn
vinur/
vinkona

Einhver
annar sem
ég þekki

Get
ekki
valið

Enginn

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

d. Hárgreiðslumaður/kona eða rakari

1

2

3

4

8

e. Mannauðsstjóri/starfsmannastjóri

1

2

3

4

8

f. Lögfræðingur

1

2

3

4

8

g. Bifvélavirki

1

2

3

4

8

h. Hjúkrunarfræðingur

1

2

3

4

8

i. Lögregluþjónn

1

2

3

4

8

j. Grunnskólakennari

1

2

3

4

8

b. Stjórnandi í stóru fyrirtæki
c. Starfsmaður í ræstingum á heimili eða
skrifstofu

A2. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum?
VINSAMLEGA MERKTU VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA Í HVERRI LÍNU
Mjög
sammála

a. Tekjumunur á Íslandi er of mikill.
b. Til að samfélagið sé réttlátt, ætti að
vera lítill munur á lífsgæðum fólks.
c. Það er ábyrgð stjórnvalda að
minnka tekjumun á milli þeirra sem
hafa háar tekjur og þeirra sem hafa
lágar tekjur.
d. Félagslegar bætur á Íslandi gera
fólk latt.

Sammála

Hvorki
Ósammála
sammála né
ósammála

Mjög
ósammála

Get ekki
valið

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

A3. Fólk hefur mismunandi skoðanir á því hver á að veita þjónustu á Íslandi. Hver finnst þér að
eigi helst að veita heilbrigðisþjónustu fyrir þá sem veikir eru?
VINSAMLEGA MERKTU AÐEINS VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA
Stjórnvöld

1

Einkafyrirtæki/samtök rekin í hagnaðarskyni

2

Samtök sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni/
góðgerðarsamtök/samvinnufélög
Trúfélög

3

4

Fjölskylda, ættingjar eða vinir

5

Get ekki valið

8

A4. Hver á helst að veita umönnun fyrir aldraða?
VINSAMLEGA MERKTU AÐEINS VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA
Stjórnvöld

1

Einkafyrirtæki/samtök rekin í hagnaðarskyni

2

Samtök sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni/
góðgerðarsamtök/samvinnufélög
Trúfélög

3

4

Fjölskylda, ættingjar eða vinir

5

Get ekki valið

8

Sum félagsstörf fara fram í skipulögðum hópum, félögum eða samtökum. Næstu spurningar eru
um þátttöku þína, ef einhver er, í slíkum félagsstörfum.
A5. Á undanförnum 12 mánuðum, hversu oft, ef einhvern tíman, hefur þú tekið þátt í
félagsstarfi …
VINSAMLEGA MERKTU VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA Í HVERRI LÍNU

Einu sinni í Einu sinni Nokkrum
Einu
viku eða til þrisvar í sinnum á
sinni á
mánuði
undanoftar
undanförnu ári förnu ári

Aldrei

Get ekki
valið

a. … félags eða samtaka sem leggur
stund á tómstundastörf, íþróttir eða
menningu?

1

2

3

4

5

8

b. … stjórnmálaflokka, stjórnmálafélaga eða stjórnmálasamtaka?

1

2

3

4

5

8

c. … góðgerðarsamtaka eða
trúarlegra samtaka sem vinna
sjálfboðastörf?

1

2

3

4

5

8

A6. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu? Fólk eins og ég hefur engin
áhrif á það hvað stjórnvöld gera.
VINSAMLEGA MERKTU AÐEINS VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA
Mjög sammála

1

Sammála

2

Hvorki sammála né ósammála

3

Ósammála

4

Mjög ósammála

5

Get ekki valið

8

Þessi hluti spurningalistans snýr að því til hvers þú myndir leita hjálpar í ýmsum aðstæðum, ef
þörf væri á.
A7. Fyrir hverja af eftirfarandi aðstæðum, merktu við einn reit til að segja til hvers þú myndir
leita fyrst. Ef það er margt fólk sem þú ert jafn líkleg(ur) til að leita til, vinsamlega merktu við
þann sem þú telur standa þér næst.
VINSAMLEGA MERKTU VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA Í HVERRI LÍNU
Til hvers
myndirðu leita
fyrst til að …
a. … hjálpa þér við
heimiliseða
garðyrkjuverk sem
þú getur ekki gert
sjálf(ur)?
b. … hjálpa þér við
heimilisverk ef þú
værir veik(ur) og
þyrftir
að
vera
rúmliggjandi nokkra
daga?
c. … vera til staðar
fyrir þig ef þú værir
svolítið leið(ur) eða
þunglynd(ur)
og
vildir tala um það
d. … veita þér ráð
um fjölskylduvandamál ?
e. … eiga
ánægjulega
samverustund með ?

Náinn
fjölskyldu
meðlimur

Fjarskyldari
fjölskyldu
meðlimur

Náinn
vinur

Nágranni

Vinnufélagi

Einhver
annar

Enginn

Get ekki
valið

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

A8. Fyrir hverja af eftirfarandi aðstæðum, merktu við einn reit til að segja til hvers eða hvar þú
myndir leita hjálpar fyrst. Ef það eru margir möguleikar sem þú ert jafn líkleg(ur) til að velja,
vinsamlega merktu við þann sem þú telur standa þér næst.
Til hvers eða hvert myndirðu leita fyrst til að …
VINSAMLEGA MERKTU VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA Í HVERRI LÍNU

Samtaka
Fjölskyldu
Annarra
Einka- Opinberra
sem eru
meðlima manneskja fyrirtækja
aðila
ekki rekin í
eða náinna
hagnaðarsk
vina
yni eða
trúarlegara
samtaka

Annarra
samtaka

Engrar
manneskju
eða samtaka

Get ekki
valið

a. … hjálpa þér ef þú
þyrftir að fá lánaða
stóra fjárhæð?

1

2

3

4

5

6

7

8

b. … ef þú þyrftir
hjálp við að finna
vinnu?

1

2

3

4

5

6

7

8

c. … hjálpa þér við að
eiga samskipti við
opinbera stjórnsýslu
eða að fylla út opinber
skjöl?

1

2

3

4

5

6

7

8

d. … hjálpa þér ef þú
þyrftir að finna stað til
að búa á?

1

2

3

4

5

6

7

8

e. … hugsa um þig ef
þú værir alvarlega
veik(ur)?

1

2

3

4

5

6

7

8

A9. Næstu spurningar fjalla um hvernig þér líður varðandi ýmsa þætti í þínu lífi. Fyrir hvern
þátt, vinsamlega gefðu til kynna hversu oft þér hefur liðið svona á undanförnum 4 vikum.
VINSAMLEGA MERKTU VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA Í HVERRI LÍNU
Hversu oft á undanförnum 4
vikum hefur þér fundist …
a. … þig vanta félagsskap?
b. … þú vera einangruð/
einangraður frá öðrum?
c. … þú vera skilin(n)
útundan?

Aldrei

Sjaldan

Stundum

Oft

Mjög oft

Get ekki
valið

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

A10. Ef fólk fengi tækifæri til, hversu oft heldur þú að það myndi notfæra sér þig og hversu oft
heldur þú að það myndi reyna að vera sanngjarnt?
VINSAMLEGA MERKTU AÐEINS VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA
Nánast alltaf reyna að notfæra sér mig

1

Oftast reyna að notfæra sér mig

2

Oftast reyna að vera sanngjarnt

3

Nánast alltaf reyna að vera sanngjarnt

4

Get ekki valið

8

A11. Almennt séð, myndir þú segja að fólki sé treystandi eða að þú getir aldrei farið of varlega í
samskiptum við annað fólk?
VINSAMLEGA MERKTU AÐEINS VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA
Fólki er nánast alltaf treystandi

1

Fólki er yfirleitt treystandi

2

Yfirleitt er aldrei of varlega farið í samskiptum við annað fólk

3

Nánast aldrei er of varlega farið í samskiptum við annað fólk

4

Get ekki valið

8

A12. Með því að nota skalann hér að neðan, sem er frá 0 til 10, þar sem 0 þýðir „alls ekkert
traust“ og 10 þýðir „algjört traust“, vinsamlega gefðu til kynna hversu vel þú persónulega
treystir …
VINSAMLEGA MERKTU VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA Í HVERRI LÍNU
Alls ekkert
traust

Algjört traust

Hversu vel treystir þú …
Get
ekki
valið

a. ... Íslenskum
dómsstólum
b. … Einkareknum
stórfyrirtækjum á Íslandi

00

01

02

03

04

05

06

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

07

08

09

10

7

8

9

10

98

7

8

9

10

98

A13. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?
VINSAMLEGA MERKTU VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA Í HVERRI LÍNU
Mjög
sammála

a. Uppkomnum börnum ber
skylda til að líta eftir
öldruðum
foreldrum
sínum.
b. Maður á að hugsa um
sjálfa(n) sig og fjölskyldu
sína fyrst, áður en maður
hjálpar öðru fólki.
c. Fólk sem hefur það gott
fjárhagslega á að hjálpa
vinum sem hafa það ekki
eins gott.

Sammála

Hvorki
Ósammála
sammála né
ósammála

Mjög
ósammála

Get ekki
valið

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

A14. Almennt séð, setja fjölskyldumeðlimir þínir þrýsting á þig varðandi það hvernig þú lifir eða
skipuleggur einkalíf þitt?
VINSAMLEGA MERKTU AÐEINS VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA
Nei, aldrei

1

Já, en sjaldan

2

Já, stundum

3

Já, oft

4

Já, mjög oft

5

Get ekki valið

8

A15. Finnst þér fjölskylda þín, ættingjar og/eða vinir gera of miklar kröfur til þín?
VINSAMLEGA MERKTU AÐEINS VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA
Nei, aldrei

1

Já, en sjaldan

2

Já, stundum

3

Já, oft

4

Já, mjög oft

5

Get ekki valið

8

A16. Ef þú hugsar um mikilvægt fólk í lífi þínu, svo sem maka þinn, fjölskyldumeðlimi eða nána
vini þína, hversu oft á undanförnum 4 vikum var eitthvað af þessu fólki reitt eða ósátt við þig?
VINSAMLEGA MERKTU AÐEINS VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA
Aldrei

1

Sjaldan

2

Stundum

3

Oft

4

Mjög oft

5

Get ekki valið

8

Næstu spurningar snúast um félagslíf þitt.

A17. Hversu oft ferð þú út að borða eða drekka með þremur eða fleiri vinum eða kunningjum
sem eru ekki fjölskyldumeðlimir?
VINSAMLEGA MERKTU AÐEINS VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA
Daglega

1

Vinsamlega svaraðu spurningu A18

Mörgum sinnum í viku

2

Vinsamlega svaraðu spurningu A18

Einu sinni í viku

3

Vinsamlega svaraðu spurningu A18

Tvisvar eða þrisvar í mánuði

4

Vinsamlega svaraðu spurningu A18

Einu sinni í mánuði

5

Vinsamlega svaraðu spurningu A18

Mörgum sinnum á ári

6

Vinsamlega svaraðu spurningu A18

Sjaldnar

7

Vinsamlega svaraðu spurningu A18

Aldrei

8

Get ekki valið

98

Vinsamlega svaraðu spurningu A19
næst
Vinsamlega svaraðu spurningu A18

A18. Við þessi tilefni, hversu oft kynnist þú nýjum vinum eða kunningjum?
VINSAMLEGA MERKTU AÐEINS VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA
Aldrei

1

Sjaldan

2

Stundum

3

Oft

4

Mjög oft

5

Get ekki valið

8

A19. Vinsamlega gefðu til kynna hversu margt fólk þú hefur samskipti við á venjulegum virkum
degi óháð því hvort þú þekkir þau eða ekki. Teldu með alla sem þú spjallar við, talar við, sendir
textaskilaboð, hvort sem er í persónu, í síma, á netinu eða með öðru samskiptatæki?
VINSAMLEGA MERKTU AÐEINS VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA
0-4 manneskjur

1

5-9

2

10-19

3

20-49

4

50-99

5

100 eða fleiri

6

Get ekki valið

8

A20. Um það bil hversu margar af þessum manneskjum hittir þú, augliti til auglitis, á
venjulegum virkum degi?
VINSAMLEGA MERKTU AÐEINS VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA
Allar eða nánast allar

1

Flestar

2

Um helming

3

Sumar

4

Engar eða nánast engar

5

Get ekki valið

8

A21. Vinsamlega hugsaðu um það foreldri sem þú hefur oftast samskipti við: Hversu oft hefurðu
samskipti við það foreldri, hvort sem er augliti til auglitis, í síma, á netinu eða með öðru
samskiptatæki?
VINSAMLEGA MERKTU AÐEINS VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA
Foreldrar mínir eru látnir

95

Foreldrið sem ég hef mest samskipti við býr á sama heimili og ég

96

Daglega

1

Mörgum sinnum í viku

2

Einu sinni í viku

3

Tvisvar eða þrisvar í mánuði

4

Einu sinni í mánuði

5

Mörgum sinnum á ári

6

Sjaldnar

7

Aldrei

8

A22. Hugsaðu um þann bróður eða systur sem þú hefur oftast samskipti við: Hversu oft hefurðu
samskipti við það systkini, hvort sem er augliti til auglitis, í síma, á netinu eða með öðru
samskiptatæki?
VINSAMLEGA MERKTU AÐEINS VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA
Ég á hvorki bróður né systur
Bróðirinn eða systirin sem ég hef mest samskipti við býr á sama
heimili og ég
Daglega

95

96

1

Mörgum sinnum í viku

2

Einu sinni í viku

3

Tvisvar eða þrisvar í mánuði

4

Einu sinni í mánuði

5

Mörgum sinnum á ári

6

Sjaldnar

7

Aldrei

8

A23. Hugsaðu um það uppkomna barn sem þú hefur oftast samskipti við: Hversu oft hefurðu
samskipti við það barn sem er að minnsta kosti 18 ára að aldri hvort sem er augliti til auglitis, í
síma, á netinu eða með öðru samskiptatæki?
VINSAMLEGA MERKTU AÐEINS VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA
Ég á engin uppkomin börn
Uppkomna barnið sem ég hef mest samskipti við býr á sama heimili
og ég
Daglega

95
96

1

Mörgum sinnum í viku

2

Einu sinni í viku

3

Tvisvar eða þrisvar í mánuði

4

Einu sinni í mánuði

5

Mörgum sinnum á ári

6

Sjaldnar

7

Aldrei

8

A24. Hugsaðu nú um þann annan fjölskyldumeðlim sem þú hefur oftast samskipti við: Hversu
oft hefurðu samskipti við þann fjölskyldumeðlim hvort sem er augliti til auglitis, í síma, á netinu
eða með öðru samskiptatæki?
VINSAMLEGA MERKTU AÐEINS VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA
Ég á enga aðra fjölskyldumeðlimi
Fjölskyldumeðlimurinn sem ég hef mest samskipti við býr á sama
heimili og ég
Daglega
Mörgum sinnum í viku

95
96

1
2

Einu sinni í viku

3

Tvisvar eða þrisvar í mánuði

4

Einu sinni í mánuði

5

Mörgum sinnum á ári

6

Sjaldnar

7

Aldrei

8

A25. Hugsaðu um þann nána vin sem þú hefur oftast samskipti við: Hversu oft hefurðu
samskipti við þann nána vin hvort sem er augliti til auglitis, í síma, á netinu eða með öðru
samskiptatæki?
VINSAMLEGA MERKTU AÐEINS VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA
Ég á enga nána vini

95

Náni vinurinn sem ég hef mest samskipti við býr á sama heimili og ég

96

Daglega
Mörgum sinnum í viku

1
2

Einu sinni í viku

3

Tvisvar eða þrisvar í mánuði

4

Einu sinni í mánuði

5

Mörgum sinnum á ári

6

Sjaldnar

7

Aldrei

8

A26. Hugsaðu nú um samskipti þín við alla fjölskyldumeðlimi þína og nána vini. Hversu mikill
hluti þeirra samskipta fara fram í gegnum textaskilaboð, farsíma eða önnur samskiptatæki sem
notast við netið?

VINSAMLEGA MERKTU AÐEINS VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA
Öll eða nánast öll

1

Mestur hluti

2

Um helmingur

3

Einhver hluti

4

Engin eða nánast engin

5

Ég nota engin þessara tækja

7

Get ekki valið

8

Nú viljum við spyrja þig nokkurra spurninga um aðra hluta lífs þíns.
A27. Almennt séð, myndir þú segja að heilsa þín væri...
VINSAMLEGA MERKTU AÐEINS VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA
Frábær

1

Mjög góð

2

Góð

3

Sæmileg

4

Slæm

5

Get ekki valið

8

A28. Á undanförnum 4 vikum, hversu oft …
VINSAMLEGA MERKTU VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA Í HVERRI LÍNU
Aldrei

a. … hefur þú verið
óhamingjusöm/samur og
þunglynd(ur)?
b. … hefur þér fundist
vandamálin vera að hlaðast
upp þannig að þú komist ekki
yfir þau?

Sjaldan

Stundum

Oft

Mjög oft

Get ekki
valið

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

A29. Að hversu miklu leyti er þessi fullyrðing um þig sönn eða ósönn?
Það er auðvelt fyrir mig að ná markmiðum mínum.
VINSAMLEGA MERKTU AÐEINS VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA
Algjörlega sönn

1

Að mestu leyti sönn

2

Að einhverju leyti sönn

3

Hvorki sönn né ósönn

4

Að einhverju leyti ósönn

5

Að mestu leyti ósönn

6

Algjörlega ósönn

7

Get ekki valið

8

A30. Þegar á heildina er litið, hversu sátt(ur) ert þú með líf þitt þessa dagana?
VINSAMLEGA MERKTU AÐEINS VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA
Algjörlega sátt(ur)

1

Að mestu leyti sátt(ur)

2

Að einhverju leyti sátt(ur)

3

Hvorki sátt(ur) né ósátt(ur)

4

Að einhverju leyti ósátt(ur)

5

Að mestu leyti ósátt(ur)

6

Algjörlega ósátt(ur)

7

Get ekki valið

8

A31. Ef þú hugsar um heildartekjur heimilisins, að meðtöldum öllum tekjum allra þeirra sem
leggja til þess, hversu auðvelt eða erfitt er fyrir heimili þitt að ná endum saman?
VINSAMLEGA MERKTU AÐEINS VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA
Mjög erfitt

1

Frekar erfitt

2

Hvorki auðvelt né erfitt

3

Frekar auðvelt

4

Mjög auðvelt

5

Get ekki valið

8

A32. Hversu mörg tungumál talar þú nógu vel til að geta haldið uppi samræðum, að meðtöldu
því tungumáli/þeim tungumálum sem þú talar heima hjá þér?
VINSAMLEGA MERKTU AÐEINS VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA
Eitt tungumál

1

Tvö tungumál

2

Þrjú tungumál

3

Fjögur eða fleiri tungumál

4

A33. Að hversu miklu leyti ertu sammála eða ósammála eftirfarandi fullyrðingum?
VINSAMLEGA MERKTU VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA Í HVERRI LÍNU
Mjög
sammála

a. Það er í lagi að að stofna til
vináttu við fólk bara vegna
þess að það getur verið þér að
gagni.
b. Þegar önnur manneskja
gerir þér greiða, á þér að
finnast þú skuldbundin(n) til
að endurgjalda manneskjunni
greiðann.

Sammála

Hvorki
Ósammála
sammála né
ósammála

Mjög
ósammála

Get ekki
valið

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

Næsti hluti spurningalistans fjallar um félagslíf þitt og þau samskipti sem þú gætir haft við
ákveðið fólk.
A34. Þegar þú ferð út að borða eða drekka með þremur eða fleiri vinum eða kunningjum sem
eru ekki fjölskyldumeðlimir, hversu oft upplifirðu eftirfarandi aðstæður?
VINSAMLEGA MERKTU VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA Í HVERRI LÍNU
Hversu oft …
a. … stýrir ein
manneskja samtalinu í
þessum aðstæðum?
b. … er tekið tillit til
þess hver situr við
hliðina á hverjum?

Aldrei

Sjaldan

Stundum

Oft

Mjög oft

Get ekki
valið

Á ekki við

1

2

3

4

5

8

0

1

2

3

4

5

8

0

Þá koma nokkrar spurningar um bakgrunn þinn.
B1.

Ert þú…

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Karl

2

Kona

B2.

Hvaða ár ert þú fædd(ur)?

Vinsamlega skrifaðu fæðingarár þitt, þ.e. fjóra tölustafi.

B3.

Hversu mörg ár hefur þú verið í skóla?

Hér er átt við öll ár í grunnskóla, framhaldsskóla, háskóla og í fullu starfsnámi. Teldu saman ígildi ára í fullu
námi. Þannig væru tvö ár í hálfu námi ígildi eins árs í fullu námi. Ekki telja með ár sem þú hefur þurft að
endurtaka. Ef þú ert enn í námi teldu fjölda ára sem þú hefur lokið hingað til.
Vinsamlega skrifaðu fjölda ára eða merktu við svarmöguleika eftir því sem við á.
_______ ár
0

Ég hef aldrei gengið í skóla

B4.

Hver er hæsta prófgráða sem þú hefur lokið?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Barnaskólastigi ekki lokið

2

Barnaskólapróf (til u.þ.b. 12 ára)

3

Unglingapróf (til u.þ.b. 14 ára)

4

Grunnskólapróf, gagnfræðapróf, landspróf

5

Stutt starfsnám á framhaldsskólastigi (t.d. húsmæðranám, styttra skipstjórnarnám,
grunndeildir í iðngreinum, styttra tónlistarnám)

6

Stúdentspróf, próf frá Háskólabrú, próf úr frumgreinadeild

7

Iðnnám

8

Lengra starfsnám á framhaldsskólastigi (t.d. sjúkraliðanám, nuddaranám, verslunarpróf)

9

Starfsnám eftir lok framhaldsskólastigs (t.d. 4. stigs skipsstjórn eða vélstjórn,
læknaritari)

10

Iðnmeistararéttindi

11

Stutt hagnýtt nám á háskólastigi, diplóma

12

13

14

Stutt starfsnám á háskólastigi, grunndiplóma, 2-3 ár (t.d. kerfisfræði, rekstrarfræði,
tónmennta- og hljóðfærakennarar, tónlistarnám á háskólastigi, listnám á háskólastigi)
Grunnnám í háskóla BA/BS/BEd eða viðbótardiplóma
Nám í háskóla sem er lengra en 4 ár en þó til 1. háskólagráðu, s.s. læknisfræði, lögfræði,
lyfjafræði, guðfræði, tannlæknisfræði

15

Meistaranám MA/MS

16

Doktorspróf PhD

17

Annað, hvað?_______________________

Næst koma spurningar sem varða stöðu þína á vinnumarkaði.
Með stöðu á vinnumarkaði hér átt við launað starf, í a.m.k. eina klukkustund á viku sem starfsmaður, sjálfstætt
starfandi eða starfsmaður í fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu. Ef þú ert án launaðrar vinnu vegna tímabundinna
veikinda, fæðingarorlofs, almenns orlofs, verkfalls eða þess háttar svaraðu þá vinsamlega út frá þeirri stöðu sem
alla jafna á við þig.

B5.
Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða
vinnu?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

2

3

Ég er í launaðri vinnu

Vinsamlega svaraðu spurningu B6

Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið
það áður

Vinsamlega svaraðu spurningu B7 næst

Ég hef aldrei verið í launaðri vinnu

Vinsamlega svaraðu spurningu B14 næst

B6.
Hvað vinnur þú að jafnaði margar klukkustundir í launaðri vinnu í venjulegri vinnuviku, að
yfirvinnu meðtalinni?
Ef þú ert í vinnu hjá fleiri en einum vinnuveitenda, eða ef þú ert bæði starfsmaður og sjálfstætt starfandi, teldu
þá vinsamlega heildarfjölda vinnustunda þinna.

Vinsamlega skrifaðu inn.
Að jafnaði vinn ég ________________klukkustundir á viku, að yfirvinnu meðtalinni

Næst er spurt nánar um stöðu þína á vinnumarkaði.
Vinsamlega svaraðu út frá aðalstarfi þínu ef þú ert starfandi hjá fleiri en einum vinnuveitanda, eða ef þú ert bæði
í launaðri vinnu og sjálfstætt starfandi.
Vinsamlega svaraðu út frá síðasta aðalstarfi þínu ef þú ert á eftirlaunum eða án atvinnu í augnablikinu.

B7.

Ert/varst þú starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
Starfsmaður

Vinsamlega svaraðu spurningu B9 næst

Sjálfstætt starfandi, ekki með starfsmenn í
vinnu

Vinsamlega svaraðu spurningu B9 næst

3

Sjálfstætt starfandi með starfsmenn í vinnu

Vinsamlega svaraðu spurningu B8

4

Í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu

Vinsamlega svaraðu spurningu B9 næst

1

2

B8.

Hve marga starfsmenn ert/varst þú með, fyrir utan sjálfa/n þig?

Vinsamlega skrifaðu inn.
___________ starfsmenn

B9.

Hefur/hafðir þú mannaforráð?

Mannaforráð felur í sér að hafa yfirumsjón með og bera ábyrgð á störfum annarra.

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Já

Vinsamlega svaraðu spurningu B10

2

Nei

Vinsamlega svaraðu spurningu B11 næst

B10.

Hve mörgum starfsmönnum hefur/hafðir þú yfirumsjón með?

Vinsamlega skrifaðu inn.
___________ starfsmönnum

B11.
Starfar/starfaðir þú fyrir stofnun eða fyrirtæki sem rekið er í hagnaðarskyni eða ekki rekið í
hagnaðarskyni?
Fyrirtæki sem rekin eru í hagnaðarskyni eru til dæmis flest einkafyrirtæki. Góðgerðasamtök og opinberar
stofnanir eins og t.d. mennta- og heilbrigðisstofnanir eru dæmi um stofnanir sem ekki eru reknar í
hagnaðarskyni.

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Ég starfa/starfaði fyrir stofnun/fyrirtæki, rekið í hagnaðarskyni

2

Ég starfa/starfaði fyrir stofnun/fyrirtæki, ekki rekið í hagnaðarskyni

B12.

Starfar/starfaðir þú fyrir opinberan atvinnurekanda eða atvinnurekanda í einkageiranum?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Opinberan atvinnurekanda

2

Atvinnurekanda í einkageiranum

B13.

Hvert er/var aðalstarf þitt, þ.e. hvert er/var starfsheiti þitt?

Vinsamlega lýstu í eins skýru máli og mögulegt er.
a. Starf mitt er/var:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
b. Hvers konar verkum sinnir/sinntir þú helst í aðalstarfi þínu?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
c. Hvers konar starfsemi fer/fór fram á vinnustaðnum?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

B14.

Hvað af eftirtöldu lýsir best núverandi stöðu þinni?

Ef þú ert án launaðrar vinnu vegna tímabundinna veikinda, fæðingarorlofs, almenns orlofs, verkfalls eða þess
háttar vinsamlega svaraðu út frá þeirri stöðu sem alla jafna á við um þig.

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

2

3

Í launaðri vinnu (sem starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða starfandi í
fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu)
Atvinnulaus og í leit að vinnu
Í námi (sem ekki er greitt fyrir af atvinnurekanda), í skóla (jafnvel þótt þú
sért í sumarfríi)

4

Starfsnemi eða í starfsþjálfun/á samningi

5

Langveik/ur eða öryrki

6

Á eftirlaunum

7

9

Heimavinnandi
einstaklingum
Annað

-

að

sinna

heimilisstörfum,

börnum

eða

öðrum

B15.

Átt þú maka eða ert þú í föstu sambandi? Ef já, búið þið saman?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

2

3

Já, ég á maka eða er í föstu sambandi og við
búum saman

Vinsamlega svaraðu spurningu B16

Já, ég á maka eða er í föstu sambandi en við
búum ekki saman

Vinsamlega svaraðu spurningu B16

Nei, ég á hvorki maka né er í föstu sambandi

Vinsamlega svaraðu spurningu B23 næst

Næstu spurningar varða stöðu maka þíns, eða þess aðila sem þú ert í föstu
sambandi með, á vinnumarkaði.
Með stöðu á vinnumarkaði er átt við launað starf, í a.m.k. eina klukkustund á viku sem starfsmaður, sjálfstætt
starfandi eða starfsmaður í fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu. Ef hann/hún er án launaðrar vinnu vegna
tímabundinna veikinda, fæðingarorlofs, almenns orlofs, verkfalls eða þess háttar vinsamlega svaraðu út frá þeirri
stöðu sem alla jafna á við hann/hana.

B16. Hvert er hæsta stig menntunar sem maki þinn hefur lokið?
Grunnskólanámi ekki lokið
Grunnskólanámi (til u.þ.b. 12 ára aldurs)

0
1

Grunnskólanámi lokið

2

Framhaldsskólapróf

3

Nám að loknu framahaldsskóla stigi, ekki á háskólastigi

4

Grunnnám í háskóla (BA, BS, BEd)

5

Framhaldsnám í háskóla (MA, MS, MEd, PhD)

6

Vil ekki svara

9

B17.
Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur hann/hún áður
unnið launaða vinnu eða hefur hann/hún aldrei unnið launaða vinnu?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

2

3

Hann/hún er í launaðri vinnu

Vinsamlega svaraðu spurningu B18

Hann/hún er ekki í launaðri vinnu núna en
hefur verið það áður

Vinsamlega svaraðu spurningu B19 næst

Hann/hún hefur aldrei verið í launaðri vinnu

Vinsamlega svaraðu spurningu B22 næst

B18.
Hvað vinnur maki þinn, eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með, að jafnaði margar
klukkustundir í launaðri vinnu í venjulegri vinnuviku, að yfirvinnu meðtalinni?
Ef hann/hún er í vinnu hjá fleiri en einum vinnuveitanda, eða ef hann/hún er bæði starfsmaður og sjálfstætt
starfandi, teldu þá vinsamlega heildarfjölda vinnustunda hans/hennar.

Vinsamlega skrifaðu inn.
Að jafnaði vinnur hann/hún _________________ klukkustundir á viku, að yfirvinnu meðtalinni.

Næst er spurt nánar um stöðu maka þíns, eða þess aðila sem þú ert í föstu
sambandi með, á vinnumarkaði.
Ef hann/hún er starfandi hjá fleiri en einum vinnuveitanda, eða ef hann/hún er bæði starfsmaður og sjálfstætt
starfandi, svaraðu þá vinsamlega út frá aðalstarfi hans/hennar.
Ef hann/hún er á eftirlaunum eða án atvinnu í augnablikinu, svaraðu þá vinsamlega út frá síðasta aðalstarfi
hans/hennar.
B19.
Er/var maki þinn, eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með, starfsmaður, sjálfstætt starfandi
eða í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Starfsmaður

2

Sjálfstætt starfandi, ekki með starfsmenn í vinnu

3

Sjálfstætt starfandi með starfsmenn í vinnu

4

Í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu

B20.

Hefur/hafði maki þinn, eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með, mannaforráð?

Mannaforráð felur í sér að hafa yfirumsjón með og bera ábyrgð á störfum annarra.

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Já

2

Nei

B21.
Hvert er/var aðalstarf maka þíns, eða þess aðila sem þú ert í föstu sambandi með, þ.e. hvert er/var
starfsheiti hans/hennar?

Vinsamlega lýstu í eins skýru máli og mögulegt er.
a. Starf hans/hennar er/var:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

b. Hvers konar verkum sinnir/sinnti hann/hún helst í aðalstarfi sínu?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
c. Hvers konar starfsemi fer/fór fram á vinnustað hans/hennar?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

B22.
Hvað af eftirtöldu lýsir best núverandi stöðu maka þíns, eða þess aðila sem þú ert í föstu
sambandi með?
Ef hann/hún er án launaðrar vinnu vegna tímabundinna veikinda, fæðingarorlofs, almenns orlofs, verkfalls eða
þess háttar vinsamlega svaraðu út frá þeirri stöðu sem alla jafna á við hann/hana.

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

2

3

Í launaðri vinnu (sem starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða starfandi í fyrirtæki í eigu
eigin fjölskyldu)
Atvinnulaus og í leit að vinnu
Í námi (sem ekki er greitt fyrir af atvinnurekanda), í skóla (jafnvel þótt hann/hún sé
í sumarfríi)

4

Starfsnemi eða í starfsþjálfun/á samningi

5

Langveik/ur eða öryrki

6

Á eftirlaunum

7

Heimavinnandi - að sinna heimilisstörfum, börnum eða öðrum einstaklingum

9

Annað

B23.

Ert þú eða hefur þú verið meðlimur í stéttarfélagi?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Já, er meðlimur núna

2

Já, hef verið meðlimur, en er það ekki lengur

3

Nei, hef aldrei verið meðlimur

B24.

Tilheyrir þú einhverjum trúarbrögðum? Ef já, hvaða trúfélagi?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
0

Nei, tilheyri ekki trúarbrögðum eða trúfélagi

1

Þjóðkirkjunni

2

Kaþólskri trú

3

Mótmælendatrú en þó ekki Þjóðkirkjunni

4

Rétttrúnaðarkirkjunni

5

Annarri kristinni trú

6

Gyðingdómi

7

Islam

8

Búddisma

9

Hindúisma

10

Öðrum austrænum trúarbrögðum

11

Ásatrú

12

Öðrum trúarbrögðum

B25.
Að frátöldum sérstökum tilefnum, s.s. hjónavígslum, jarðarförum o.þ.h., hve oft sækir þú
trúarlegar athafnir?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Mörgum sinnum í viku eða oftar

2

Einu sinni í viku

3

Tvisvar eða þrisvar í mánuði

4

Einu sinni í mánuði

5

Mörgum sinnum á ári

6

Einu sinni á ári

7

Sjaldnar en einu sinni á ári

8

Aldrei

B26.
Sumir hópar eru alla jafna ofarlega í þjóðfélagsstiganum og aðrir neðarlega. Hér fyrir neðan er
kvarði sem nær frá efsta þrepi þjóðfélagsstigans til hins neðsta.
Hvar myndir þú staðsetja sjálfa/n þig á þessum kvarða?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika

-Efst

10

9
8

7
6
5
4

3
2

-Neðst

1

B27.
Sumt fólk nú til dags kýs af ýmsum ástæðum ekki í kosningum. Kaust þú í síðustu
alþingiskosningum á Íslandi í október 2016?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Já, ég kaus

Vinsamlega svaraðu spurningu B28

2

Nei, ég kaus ekki

Vinsamlega svaraðu spurningu B29 næst

3

Ég hafði ekki
kosningum

kosningarétt

í

síðustu

Vinsamlega svaraðu spurningu B29 næst

B28.

Hvaða flokk kaust þú í síðustu alþingiskosningum í október 2016?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Alþýðufylkinguna (R)

2

Bjarta framtíð (A)

3

Dögun (T)

4

Framsóknarflokkinn (B)

5

Flokk fólksins (F)

6

Húmanistaflokkinn (H)

7

Íslensku þjóðfylkinguna (E)

8

Pírata (P)

9

Samfylkinguna (S)

10

Sjálfstæðisflokkinn (D)

11

Viðreisn (C)

12

Vinstri hreyfinguna - grænt framboð (V)

13

Annan flokk, hvern?_______________________

14

Skilaði auðu

B29.

Tilheyrir þú þjóðarbroti eða þjóðernislegum minnihlutahópi hér á Íslandi?

Vinsamlega skrifaðu inn eða merktu við svarmöguleikann.
1

Já, hverjum? _______________________________

2

Nei

B30.
Að sjálfum/sjálfri þér meðtöldum/meðtalinni, hve margir, að börnum meðtöldum, búa að
staðaldri á heimilinu?

Vinsamlega skrifaðu inn
Fullorðnir, 18 ára og eldri?
Börn, á aldrinum 6-17 ára?
Börn, 5 ára og yngri?
Hvað búa þá margir að staðaldri á heimilinu í heildina?

B31.

Hverjar eru heildartekjur þínar að jafnaði á mánuði fyrir skatt og annan frádrátt?

Með heildartekjum er átt við öll laun, aukavinnu, yfirvinnu, námslán, tryggingabætur, lífeyristekjur,
húsaleigubætur o.þ.h. samanlagt.
Vinsamlega áætlaðu upphæðina ef þú veist hana ekki nákvæmlega.

Heildartekjur mínar á mánuði eru að jafnaði ________________________kr.
Ef þú býrð ein/einn - Vinsamlega svaraðu spurningu B33 næst

B32.

Hverjar eru heildartekjur heimilis þíns að jafnaði á mánuði fyrir skatt og annan frádrátt?

Með heildartekjum er átt við öll laun, aukavinnu, yfirvinnu, námslán, tryggingabætur, lífeyristekjur,
húsaleigubætur o.þ.h. samanlagt.
Vinsamlega áætlaðu upphæðina ef þú veist hana ekki nákvæmlega.

Heildartekjur heimilisins á mánuði eru að jafnaði ________________________kr.

B33.

Hver er núverandi lagaleg hjúskaparstaða þín?

Ef þú hefur aldrei verið í hjónabandi en ert í óskráðri sambúð, merktu við „Hef aldrei verið í hjónabandi.“

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Í hjónabandi

2

Í skráðri sambúð

3

Skilin/n að borði og sæng

4

Fráskilin/n

5

Ekkja/ekkill

6

Einhleyp(ur), hef aldrei verið í hjónabandi/skráðri sambúð

B34.

Í hvaða landi fæddist faðir þinn?

Vinsamlega skrifaðu inn landið eða merktu við svarmöguleikann.
1

Íslandi

2

Öðru landi en Íslandi, hvaða?_______________________

B35.

Í hvaða landi fæddist móðir þín?

Vinsamlega skrifaðu inn landið eða merktu við svarmöguleikann.
1

Íslandi

2

Öðru landi en Íslandi, hvaða?_______________________

B36.

Hvernig myndir þú lýsa staðnum þar sem þú býrð?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Borg

2

Úthverfi borgar

3

Bær / Bæ á landsbyggðinni

4

Minni þéttbýliskjarna

5

Bóndabær eða annars konar sveitaheimili

Loks viljum við bjóða þér að taka þátt í netpanel Félagsvísindastofnunar, þar sem fólki er boðið að taka
þátt í könnunum reglulega. Þátttakendur eiga góðan möguleika á að vinna gjafabréf. Þú hefur svo alltaf
möguleika á að skrá þig af netfangalistanum hvenær sem er.
C1.

Hefur þú áhuga á að taka þátt í netpanelinum?

1

Já

2

Nei

C2.
Ef þú hefur áhuga á að taka þátt í netpanelinum, vinsamlega skrifaðu netfang þitt hér að
neðan.

C3.
Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri varðandi könnunina sem heild eða einstaka
spurningar?

Könnuninni er lokið, ef þú hefur svarað öllum þeim spurningum sem þú vilt svara
biðjum við þig um að setja spurningalistann í meðfylgjandi svarumslag. Búið er að
greiða burðargjald vegna póstsendingar, svo hægt er að setja umslagið í næsta póstkassa
eða afhenda það á pósthúsi.
Við þökkum þér kærlega fyrir þátttökuna í alþjóðlegu viðhorfakönnuninni.

ISSP 2017 Social Networks
Start of Block: ISSP 2017
intro ISSP
Alþjóðlega viðhorfakönnunin
Félagsleg tengsl Ef þú vilt taka hlé í miðri könnun og halda áfram síðar er í lagi að loka
spurningalistanum, fara inn í tengilinn aftur og ljúka við könnunina ef notast er við sama tæki og
sama vafra. Svörin vistast sjálfkrafa í kerfinu. Þér ber ekki skylda til þess að svara könnuninni í
heild eða einstökum spurningum, ýttu á „Áfram“ til að sleppa einstökum spurningum. Ýttu á
„Áfram“ til að hefja könnunina. Kærar þakkir fyrir að taka þátt í þessari könnun. Guðbjörg
Andrea Jónsdóttir
Forstöðumaður Félagsvísindastofnunar Choose "English" in the drop down menu in the top
right corner answer the survey in English.
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q1 Hér er listi yfir störf sem fólk sem þú þekkir gæti unnið við. Þetta fólk gæti verið fjölskylda eða
ættingjar, nánir vinir eða einhver annar sem þú þekkir. Með því að "þekkja" manneskju, er átt við
að þú þekkir hann/hana með nafni og nógu vel til að hafa samband við hann/hana.
Ef þú þekkir fleiri en einn í starfi sem talið er upp á listanum að neðan, vinsamlega merktu við
þann sem þú telur standa þér næst. Öll þessi störf gætu verið unnin af konu eða karli.
Þekkir þú konu eða karl sem er ... ? Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Fjölskylda
eða ættingi
(1)
Strætó-/vörubílstjóri (v1)

Stjórnandi í stóru fyrirtæki (v2)
Starfsmaður í ræstingum á
heimili eða skrifstofu (v3)
Hárgreiðslumaður/kona eða
rakari (v4)
Mannauðsstjóri/starfsmannastjóri
(v5)
Lögfræðingur (v6)
Bifvélavirki (v7)

Hjúkrunarfræðingur (v8)
Lögregluþjónn (v9)

Grunnskólakennari (v10)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Náinn
vinur/
vinkona
(2)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Einhver
annar
sem ég
þekki (3)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Enginn
(4)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Get ekki
valið (8)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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q2 Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum?Vinsamlegast merktu
við einn svarmöguleika í hverri línu.
Mjög
sammála
(1)

Sammála
(2)

Hvorki
sammála
né
ósammála
(3)

Ósammála
(4)

Mjög
ósammála
(5)

Get ekki
valið (8)

Tekjumunur
á Íslandi er
of mikill
(v11)

o

o

o

o

o

o

Til að
samfélagið
sé réttlátt,
ætti að vera
lítill munur
á
lífsgæðum
fólks (v12)

o

o

o

o

o

o

Það er
ábyrgð
stjórnvalda
að minnka
tekjumun á
milli þeirra
sem hafa
háar tekjur
og þeirra
sem hafa
lágar tekjur.
(v13)

o

o

o

o

o

o

Félagslegar
bætur á
Íslandi gera
fólk latt
(v14)

o

o

o

o

o

o
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v15 Fólk hefur mismunandi skoðanir á því hver á að veita þjónustu á Íslandi. Hver finnst þér að
eigi helst að veita heilbrigðisþjónustu fyrir þá sem veikir eru?

o Stjórnvöld (1)
o Einkafyrirtæki/samtök rekin í hagnaðarskyni (2)
o Samtök sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni/ góðgerðarsamtök/samvinnufélög (3)
o Trúfélög (4)
o Fjölskylda, ættingjar eða vinir (5)
o Get ekki valið (8)

v16 Hver á helst að veita umönnun fyrir aldraða?

o Stjórnvöld (1)
o Einkafyrirtæki/samtök rekin í hagnaðarskyni (2)
o Samtök sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni/ góðgerðarsamtök/samvinnufélög (3)
o Trúfélög (4)
o Fjölskylda, ættingjar eða vinir (5)
o Get ekki valið (8)
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q5 Sum félagsstörf fara fram í skipulögðum hópum, félögum eða samtökum. Næstu spurningar
eru um þátttöku þína, ef einhver er, í slíkum félagsstörfum.Á undanförnum 12 mánuðum, hversu
oft, ef einhvern tíman, hefur þú tekið þátt í félagsstarfi … Vinsamlegast merktu
við einn svarmöguleika í hverri línu.
Einu
sinni í
viku eða
oftar (1)

Einu sinni
til þrisvar
í mánuði
(2)

Nokkrum
sinnum á
undan-förnu
ári (3)

Einu sinni á
undan-förnu
ári (4)

Aldrei (5)

Get ekki
valið (8)

… félags eða
samtaka sem
leggur stund á
tómstundastörf,
íþróttir eða
menningu? (v17)

o

o

o

o

o

o

… stjórnmálaflokka,
stjórnmálafélaga
eða
stjórnmálasamtaka?
(v18)

o

o

o

o

o

o

…
góðgerðarsamtaka
eða trúarlegra
samtaka sem vinna
sjálfboðastörf?
(v19)

o

o

o

o

o

o
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v20 Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu? Fólk eins og ég hefur engin
áhrif á það hvað stjórnvöld gera.

o Mjög sammála (1)
o Sammála (2)
o Hvorki sammála né ósammála (3)
o Ósammála (4)
o Mjög ósammála (5)
o Get ekki valið (8)
Page Break
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q7 Þessi hluti spurningalistans snýr að því til hvers þú myndir leita hjálpar í ýmsum aðstæðum,
ef þörf væri á.Fyrir hverja af eftirfarandi aðstæðum, merktu við einn reit til að segja til hvers þú
myndir leita fyrst. Ef það er margt fólk sem þú ert jafn líkleg(ur) til að leita til, vinsamlega merktu
við þann sem þú telur standa þér næst.Til hvers myndir þú leita fyrst til að … Vinsamlegast
merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Náinn
fjölskyldu-meðlimur
(1)

Fjarskyldari
fjölskyldumeðlimur
(2)

Náinn
vinur
(3)

Nágranni
(4)

Vinnufélagi
(5)

Einhver
annar
(6)

Enginn
(7)

… hjálpa þér við
heimilis- eða
garðyrkjuverk sem
þú getur ekki gert
sjálf(ur) (v21)

o

o

o

o

o

o

o

… hjálpa þér við
heimilisverk ef þú
værir veik(ur) og
þyrftir að vera
rúmliggjandi
nokkra daga (v22)

o

o

o

o

o

o

o

… vera til staðar
fyrir þig ef þú værir
svolítið leið(ur) eða
þunglynd(ur) og
vildir tala um það
(v23)

o

o

o

o

o

o

o

… veita þér ráð
um
fjölskylduvandamál
(v24)

o

o

o

o

o

o

o

… eiga
ánægjulega
samverustund
með (v25)

o

o

o

o

o

o

o

Page Break

Page 8 of 58

G
e
v
(

Page 9 of 58

q8 Fyrir hverja af eftirfarandi aðstæðum, merktu við einn reit til að segja til hvers eða hvar þú
myndir leita hjálpar fyrst. Ef það eru margir möguleikar sem þú ert jafn líkleg(ur) til að velja,
vinsamlega merktu við þann sem þú telur standa þér næst.
Til hvers eða hvert myndirðu leita fyrst til að … Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í
hverri línu.
Fjölskyldumeðlima
eða
náinna
vina (1)

Annarra
manneskja
(2)

Einka-fyrirtækja
(3)

Opinberra
aðila (4)

Samtaka sem
eru ekki rekin í
hagnaðar-skyni
eða trúarlegara
samtaka (5)

Annarra
samtaka
(6)

Engrar
manneskju
eða
samtaka
(7)

… hjálpa
þér ef þú
þyrftir að
fá lánaða
stóra
fjárhæð
(v26)

o

o

o

o

o

o

o

… ef þú
þyrftir
hjálp við
að finna
vinnu
(v27)

o

o

o

o

o

o

o

… hjálpa
þér við að
eiga
samskipti
við
opinbera
stjórnsýslu
eða að
fylla út
opinber
skjöl (v28)

o

o

o

o

o

o

o

… hjálpa
þér ef þú
þyrftir að
finna stað
til að búa
á (v29)

o

o

o

o

o

o

o

… hugsa
um þig ef
þú værir
alvarlega
veik(ur)
(v30)

o

o

o

o

o

o

o
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q9 Næstu spurningar fjalla um hvernig þér líður varðandi ýmsa þætti í þínu lífi. Fyrir hvern þátt,
vinsamlega gefðu til kynna hversu oft þér hefur liðið svona á undanförnum 4 vikum.Hversu oft á
undanförnum 4 vikum hefur þér fundist … Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í
hverri línu.
Aldrei (1)

Sjaldan
(2)

Stundum
(3)

Oft (4)

Mjög oft
(5)

Get ekki
valið (8)

… þig vanta
félagsskap (v31)

o

o

o

o

o

o

… þú vera
einangruð/einangraður
frá öðrum (v32)

o

o

o

o

o

o

… þú vera skilin(n)
útundan (v33)

o

o

o

o

o

o
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v34 Ef fólk fengi tækifæri til, hversu oft heldur þú að það myndi notfæra sér þig og hversu oft
heldur þú að það myndi reyna að vera sanngjarnt?

o Nánast alltaf reyna að notfæra sér mig (1)
o Oftast reyna að notfæra sér mig (2)
o Oftast reyna að vera sanngjarnt (3)
o Nánast alltaf reyna að vera sanngjarnt (4)
o Get ekki valið (8)

v35 Almennt séð, myndir þú segja að fólki sé treystandi eða að þú getir aldrei farið of varlega í
samskiptum við annað fólk?

o Fólki er nánast alltaf treystandi (1)
o Fólki er yfirleitt treystandi (2)
o Yfirleitt er aldrei of varlega farið í samskiptum við annað fólk (3)
o Nánast aldrei er of varlega farið í samskiptum við annað fólk (4)
o Get ekki valið (8)
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q12 Með því að nota skalann hér að neðan, sem er frá 0 til 10, þar sem 0 þýðir „alls ekkert
traust“ og 10 þýðir „algjört traust“, vinsamlega gefðu til kynna hversu vel þú persónulega treystir
… Hversu vel treystir þú … Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Alls
ekkert
traust
00 (0)

01
(1)

02
(2)

03
(3)

04
(4)

05
(5)

06
(6)

07
(7)

08
(8)

09
(9)

Algjört
traust
10
(10)

Get
ekki
valið
(98)

... íslenskum
dómsstólum
(v36)

o

o o o o o o o o o o

o

...
einkareknum
stórfyrirtækjum
á Íslandi (v37)

o

o o o o o o o o o o

o
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q13 Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?Vinsamlegast merktu
við einn svarmöguleika í hverri línu.
Mjög
sammála
(1)

Sammála
(2)

Hvorki
sammála
né
ósammála
(3)

Ósammála
(4)

Mjög
ósammála
(5)

Get ekki
valið (8)

Uppkomnum
börnum ber
skylda til að
líta eftir
öldruðum
foreldrum
sínum (v38)

o

o

o

o

o

o

Maður á að
hugsa um
sjálfa(n) sig
og fjölskyldu
sína fyrst,
áður en
maður
hjálpar öðru
fólki (v39)

o

o

o

o

o

o

Fólk sem
hefur það
gott
fjárhagslega
á að hjálpa
vinum sem
hafa það
ekki eins
gott (v40)

o

o

o

o

o

o
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v41 Almennt séð, setja fjölskyldumeðlimir þínir þrýsting á þig varðandi það hvernig þú lifir eða
skipuleggur einkalíf þitt?

o Nei, aldrei (1)
o Já, en sjaldan (2)
o Já, stundum (3)
o Já, oft (4)
o Já, mjög oft (5)
o Get ekki valið (8)
v42 Finnst þér fjölskylda þín, ættingjar og/eða vinir gera of miklar kröfur til þín?

o Nei, aldrei (1)
o Já, en sjaldan (2)
o Já, stundum (3)
o Já, oft (4)
o Já, mjög oft (5)
o Get ekki valið (6)
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v43 Ef þú hugsar um mikilvægt fólk í lífi þínu, svo sem maka þinn, fjölskyldumeðlimi eða nána
vini þína, hversu oft á undanförnum 4 vikum var eitthvað af þessu fólki reitt eða ósátt við þig?

o Aldrei (1)
o Sjaldan (2)
o Stundum (3)
o Oft (4)
o Mjög oft (5)
o Get ekki valið (8)
Page Break
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v44 Næstu spurningar snúast um félagslíf þitt. Hversu oft ferð þú út að borða eða drekka með
þremur eða fleiri vinum eða kunningjum sem eru ekki fjölskyldumeðlimir?

o Daglega (1)
o Mörgum sinnum í viku (2)
o Einu sinni í viku (3)
o Tvisvar eða þrisvar í mánuði (4)
o Einu sinni í mánuði (5)
o Mörgum sinnum á ári (6)
o Sjaldnar (7)
o Aldrei (8)
o Get ekki valið (98)
Skip To: v46 If The following questions are about your social activities. How often do you go out to eat or
drink... = Aldrei

v45 Við þessi tilefni, hversu oft kynnist þú nýjum vinum eða kunningjum?

o Aldrei (1)
o Sjaldan (2)
o Stundum (3)
o Oft (4)
o Mjög oft (5)
o Get ekki valið (8)
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v46 Vinsamlega gefðu til kynna hversu margt fólk þú hefur samskipti við á venjulegum virkum
degi óháð því hvort þú þekkir þau eða ekki. Teldu með alla sem þú spjallar við, talar við, sendir
textaskilaboð, hvort sem er í persónu, í síma, á netinu eða með öðru samskiptatæki?

o 0-4 manneskjur (1)
o 5-9 (2)
o 10-19 (3)
o 20-49 (4)
o 50-99 (5)
o 100 eða fleiri (6)
o Get ekki valið (8)
v47 Um það bil hversu margar af þessum manneskjum hittir þú, augliti til auglitis, á venjulegum
virkum degi?

o Allar eða nánast allar (1)
o Flestar (2)
o Um helming (3)
o Sumar (4)
o Engar eða nánast engar (5)
o Get ekki valið (6)
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v48 Vinsamlega hugsaðu um það foreldri sem þú hefur oftast samskipti við: Hversu oft hefurðu
samskipti við það foreldri, hvort sem er augliti til auglitis, í síma, á netinu eða með öðru
samskiptatæki?

o Foreldrar mínir eru látnir (95)
o Foreldrið sem ég hef mest samskipti við býr á sama heimili og ég (96)
o Daglega (1)
o Mörgum sinnum í viku (2)
o Einu sinni í viku (3)
o Tvisvar til þrisvar á mánuði (4)
o Einu sinni í mánuði (5)
o Mörgum sinnum á ári (6)
o Sjaldnar (7)
o Aldrei (8)
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v49 Hugsaðu um þann bróður eða systur sem þú hefur oftast samskipti við: Hversu oft hefurðu
samskipti við það systkini, hvort sem er augliti til auglitis, í síma, á netinu eða með öðru
samskiptatæki?

o Ég á hvorki bróður né systur (95)
o Bróðirinn eða systirin sem ég hef mest samskipti við býr á sama heimili og ég (96)
o Daglega (1)
o Mörgum sinnum í viku (2)
o Einu sinni í viku (3)
o Tvisvar til þrisvar á mánuði (4)
o Einu sinni í mánuði (5)
o Mörgum sinnum á ári (6)
o Sjaldnar (7)
o Aldrei (8)
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v50 Hugsaðu um það upppkomna barn sem þú hefur oftast samskipti við: Hversu oft hefurðu
samskipti við það barn sem er að minnsta kosti 18 ára að aldri hvort sem er augliti til auglitis, í
síma, á netinu eða með öðru samskiptatæki?

o Ég á engin uppkomin börn (95)
o Uppkomna barnið sem ég hef mest samskipti við býr á sama heimili og ég (96)
o Daglega (1)
o Mörgum sinnum í viku (2)
o Einu sinni í viku (3)
o Tvisvar til þrisvar á mánuði (4)
o Einu sinni í mánuði (5)
o Mörgum sinnum á ári (6)
o Sjaldnar (7)
o Aldrei (8)

Page 23 of 58

v51 Hugsaðu nú um þann annan fjölskyldumeðlim sem þú hefur oftast samskipti við: Hversu oft
hefurðu samskipti við þann fjölskyldumeðlim hvort sem er augliti til auglitis, í síma, á netinu eða
með öðru samskiptatæki?

o Ég á enga aðra fjölskyldumeðlimi (95)
o Fjölskyldumeðlimurinn sem ég hef mest samskipti við býr á sama heimili og ég (96)
o Daglega (1)
o Mörgum sinnum í viku (2)
o Einu sinni í viku (3)
o Tvisvar til þrisvar á mánuði (4)
o Einu sinni í mánuði (5)
o Mörgum sinnum á ári (6)
o Sjaldnar (7)
o Aldrei (8)
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v52 Hugsaðu um þann nána vin sem þú hefur oftast samskipti við: Hversu oft hefurðu samskipti
við þann nána vin hvort sem er augliti til auglitis, í síma, á netinu eða með öðru samskiptatæki?

o Ég á enga nána vini (95)
o Náni vinurinn sem ég hef mest samskipti við býr á sama heimili og ég (96)
o Daglega (1)
o Mörgum sinnum í viku (2)
o Einu sinni í viku (3)
o Tvisvar til þrisvar á mánuði (4)
o Einu sinni í mánuði (5)
o Mörgum sinnum á ári (6)
o Sjaldnar (7)
o Aldrei (8)
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v53 Hugsaðu nú um samskipti þín við alla fjölskyldumeðlimi þína og nána vini. Hversu mikill hluti
þeirra samskipta fara fram í gegnum textaskilaboð, farsíma eða önnur samskiptatæki sem
notast við netið?

o Öll eða nánast öll (1)
o Mestur hluti (2)
o Um helmingur (3)
o Einhver hluti (4)
o Engin eða nánast engin (5)
o Ég nota engin þessara tækja (7)
o Get ekki valið (8)
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v54 Nú viljum við spyrja þig nokkurra spurninga um aðra hluta lífs þíns.Almennt séð, myndir þú
segja að heilsa þín væri ...

o Frábær (1)
o Mjög góð (2)
o Góð (3)
o Sæmileg (4)
o Slæm (5)
o Get ekki valið (8)
q28 Á undanförnum 4 vikum, hversu oft …Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverri
línu.
Aldrei (1)

Sjaldan
(2)

Stundum
(3)

Oft (4)

Mjög oft
(5)

Get ekki
valið (8)

… hefur þú verið
óhamingjusöm/samur
og þunglynd(ur) (v55)

o

o

o

o

o

o

… hefur þér fundist
vandamálin vera að
hlaðast upp þannig
að þú komist ekki yfir
þau (v56)

o

o

o

o

o

o
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v57 Að hversu miklu leyti er þessi fullyrðing um þig sönn eða ósönn?
að ná markmiðum mínum

Það er auðvelt fyrir mig

o Algjörlega sönn (1)
o Að mestu leyti sönn (2)
o Að einhverju leyti sönn (3)
o Hvorki sönn né ósönn (4)
o Að einhverju leyti ósönn (5)
o Að mestu leyti ósönn (6)
o Algjörlega ósönn (7)
o Get ekki valið (8)
v58 Þegar á heildina er litið, hversu sátt(ur) ert þú með líf þitt þessa dagana?

o Algjörlega sátt(ur) (1)
o Að mestu leyti sátt(ur) (2)
o Að einhverju leyti sátt(ur) (3)
o Hvorki sátt(ur) né ósátt(ur) (4)
o Að einhverju leyti ósátt(ur) (5)
o Að mestu leyti ósátt(ur) (6)
o Algjörlega ósátt(ur) (7)
o Get ekki valið (8)
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v59 Ef þú hugsar um heildartekjur heimilisins, að meðtöldum öllum tekjum allra þeirra sem
leggja til þess, hversu auðvelt eða erfitt er fyrir heimili þitt að ná endum saman?

o Mjög erfitt (1)
o Frekar erfitt (2)
o Hvorki auðvelt né erfitt (3)
o Frekar auðvelt (4)
o Mjög auðvelt (5)
o Get ekki valið (8)
v60 Hversu mörg tungumál talar þú nógu vel til að geta haldið uppi samræðum, að meðtöldu því
tungumáli/þeim tungumálum sem þú talar heima hjá þér?

o Eitt tungumál (1)
o Tvö tungumál (2)
o Þrjú tungumál (3)
o Fjögur eða fleiri tungumál (4)
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q33 Að hversu miklu leyti ertu sammála eða ósammála eftirfarandi fullyrðingum?
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Mjög
sammála
(1)

Sammála
(2)

Hvorki
sammála
né
ósammála
(3)

Ósammála
(4)

Mjög
ósammála
(5)

Get ekki
valið (8)

Það er í lagi
að að stofna til
vináttu við fólk
bara vegna
þess að það
getur verið þér
að gagni (v61)

o

o

o

o

o

o

Þegar önnur
manneskja
gerir þér
greiða, á þér
að finnast þú
skuldbundin(n)
til að
endurgjalda
manneskjunni
greiðann.
(v62)

o

o

o

o

o

o
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q34 Næsti hluti spurningalistans fjallar um félagslíf þitt og þau samskipti sem þú gætir haft við
ákveðið fólk. Þegar þú ferð út að borða eða drekka með þremur eða fleiri vinum eða
kunningjum sem eru ekki fjölskyldumeðlimir, hversu oft upplifirðu eftirfarandi aðstæður? Hversu
oft … Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Aldrei (1)

Sjaldan
(2)

Stundum
(3)

Oft (4)

Mjög oft
(5)

Get ekki
valið (8)

Á ekki við
(0)

… stýrir
ein
manneskja
samtalinu í
þessum
aðstæðum
(v63)

o

o

o

o

o

o

o

… er tekið
tillit til þess
hver situr
við hliðina
á hverjum
(v64)

o

o

o

o

o

o

o
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End of Block: ISSP 2017
Start of Block: Bakgrunnsspurningar
BV_intro Þá koma nokkrar spurningar um bakgrunn þinn.

SEX Ert þú ...

o Karl (1)
o Kona (2)

BIRTH
Hvaða ár ert þú fædd/ur?
▼ 2000 (2000) ... 1900 (1900)

EDUCYRS Hversu mörg ár hefur þú verið í skóla?
Hér er átt við öll ár í grunnskóla, framhaldsskóla, háskóla og í fullu starfsnámi. Teldu saman
ígildi ára í fullu námi. Þannig væru tvö ár í hálfu námi ígildi eins árs í fullu námi. Ekki telja með ár
sem þú hefur þurft að endurtaka. Ef þú ert enn í námi teldu fjölda ára sem þú hefur lokið hingað
til.
Vinsamlega skrifaðu fjölda ára eða merktu við svarmöguleika eftir því sem við á.

o (1) ________________________________________________
o Ég hef aldrei gengið í skóla (0)
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IS_DEGR Hver er hæsta prófgráða sem þú hefur lokið?

o Barnaskólastigi ekki lokið (1)
o Barnaskólapróf (til u.þ.b. 12 ára) (2)
o Unglingapróf (til u.þ.b. 14 ára) (3)
o Grunnskólapróf, gagnfræðapróf, landspróf (4)
o
Stutt starfsnám á framhaldsskólastigi (t.d. húsmæðranám, styttra skipastjórnarnám,
grunndeildir í iðngreinum, styttra tónlistarnám) (5)
o Stúdentspróf, próf frá Háskólabrú, próf úr frumgreinadeild (6)
o Iðnnám (7)
o
Lengra starfsnám á framhaldsskólastigi (t.d. sjúkraliðanám, nuddaranám, verslunarpróf)
(8)
o
Starfsnám eftir lok framhaldsskólastigs (t.d. 4. stigs skipsstjórn eða vélstjórn, læknaritari)
(9)
o Iðnmeistararéttindi (10)
o Stutt hagnýtt nám á háskólastigi, diplóma (11)
o
Stutt starfsnám á háskólastigi, grunndiplóma, 2-3 ár (t.d. kerfisfræði, rekstrarfræði,
tónmennta- og hljóðfærakennarar, tónlistarnám á háskólastigi, listnám á háskólastigi) (12)
o Grunnnám í háskóla BA/BS/BEd eða viðbótardiplóma (13)
o
Nám í háskóla sem er lengra en 4 ár en þó til 1. háskólagráðu, s.s. læknisfræði,
lögfræði, lyfjafræði, guðfræði, tannlæknisfræði (14)
o Meistaranám MA/MS (15)
o Doktorspróf PhD (16)
o Annað, hvað? (17) ________________________________________________
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WS_text Næst koma spurningar sem varða stöðu þína á vinnumarkaði. Með stöðu á
vinnumarkaði er átt við launað starf, í a.m.k. eina klukkustund á viku sem starfsmaður, sjálfstætt
starfandi eða starfsmaður í fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu. Ef þú ert án launaðrar vinnu vegna
tímabundinna veikinda, fæðingarorlofs, almenns orlofs, verkfalls eða þess háttar svaraðu þá
vinsamlegast út frá þeirri stöðu sem alla jafna á við þig.

WORK
Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða
vinnu?

o Ég er í launaðri vinnu (1)
o Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður (2)
o Ég hef aldrei verið í launaðri vinnu (3)
Skip To: WS_det_text If Are you currently working for pay, did you work for pay in the past, or have you
never been in pa... = Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður
Skip To: MAINSTAT If Are you currently working for pay, did you work for pay in the past, or have you
never been in pa... = Ég hef aldrei verið í launaðri vinnu

WRKHRS
Hvað vinnur þú að jafnaði margar klukkustundir í launaðri vinnu í venjulegri vinnuviku, að
yfirvinnu meðtalinni?
Ef þú ert í vinnu hjá fleiri en einum vinnuveitenda, eða ef þú ert bæði starfsmaður og sjálfstætt
starfandi, teldu þá vinsamlega heildarfjölda vinnustunda þinna.
Að jafnaði vinn ég

________________________________________________________________
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WS_det_text
Næst er spurt nánar um stöðu þína á vinnumarkaði.
Vinsamlega svaraðu út frá aðalstarfi þínu ef þú ert starfandi hjá fleiri en einum vinnuveitanda,
eða ef þú ert bæði í launaðri vinnu og sjálfstætt starfandi.
Vinsamlega svaraðu út frá síðasta aðalstarfi þínu ef þú ert á eftirlaunum eða án atvinnu í
augnablikinu.

EMPREL
Ert/varst þú starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu?

o Starfsmaður (1)
o Sjálfstætt starfandi, ekki með starfsmenn í vinnu (2)
o Sjálfstætt starfandi með starfsmenn í vinnu (3)
o Í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu (4)
Display This Question:
If Are/were you an employee, self-employed, or working for your own family’s business? = Sjálfstætt
starfandi með starfsmenn í vinnu

NEMPLOY Hve marga starfsmenn ert/varst þú með, fyrir utan sjálfa/n þig?
Vinsamlega skrifaðu inn
________________________________________________________________
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WRKSUP
Hefur/hafðir þú mannaforráð?
Mannaforráð felur í sér að hafa yfirumsjón með og bera ábyrgð á störfum annarra.

o Já (1)
o Nei (2)
Display This Question:
If Do/did you supervise other employees? = Já

NSUP Hve mörgum starfsmönnum hefur/hafðir þú yfirumsjón með?
Vinsamlega skrifaðu inn.
________________________________________________________________

TYPORG1 Starfar/starfaðir þú fyrir stofnun eða fyrirtæki sem rekið er í hagnaðarskyni eða ekki
rekið í hagnaðarskyni?
Fyrirtæki sem rekin eru í hagnaðarskyni eru til dæmis flest einkafyrirtæki. Góðgerðasamtök og
opinberar stofnanir eins og t.d. mennta- og heilbrigðisstofnanir eru dæmi um stofnanir sem ekki
eru reknar í hagnaðarskyni.

o Ég starfa/starfaði fyrir stofnun/fyrirtæki, rekið í hagnaðarskyni (1)
o Ég starfa/starfaði fyrir stofnun/fyrirtæki, ekki rekið í hagnaðarskyni (2)

TYPORG2
Starfar/starfaðir þú fyrir opinberan atvinnurekanda eða atvinnurekanda í einkageiranum?

o Opinberan atvinnurekanda (1)
o Atvinnurekanda í einkageiranum (2)
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ISCO08a
Hvert er/var aðalstarf þitt, þ.e. hvert er/var starfsheiti þitt?
Vinsamlega lýstu í eins skýru máli og mögulegt er.
Starf mitt er/var:

o

(1) ________________________________________________

ISCO08b Hvers konar verkum sinnir/sinntir þú að mestum hluta í aðalstarfi þínu?
Vinsamlega lýstu í eins skýru máli og mögulegt er.

o

(1) ________________________________________________

ISCO08c Hvers konar starfsemi fer/fór fram á vinnustaðnum?
Vinsamlega lýstu í eins skýru máli og mögulegt er.

o

(1) ________________________________________________

Page Break

Page 40 of 58

MAINSTAT
Hvað af eftirtöldu lýsir best núverandi stöðu þinni?
Ef þú ert án launaðrar vinnu vegna tímabundinna veikinda, fæðingarorlofs, almenns orlofs,
verkfalls eða þess háttar vinsamlegast svaraðu út frá þeirri stöðu sem alla jafna á við um þig.

o
Í launaðri vinnu (sem starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða starfandi í fyrirtæki í eigu eigin
fjölskyldu) (1)
o Atvinnulaus og í leit að vinnu (2)
o
Í námi (sem ekki er greitt fyrir af atvinnurekanda), í skóla (jafnvel þótt þú sért í sumarfríi)
(3)
o Starfsnemi eða í starfsþjálfun/á samningi (4)
o Langveik(ur) eða öryrki (5)
o Á eftirlaunum (6)
o Heimavinnandi - að sinna heimilisstörfum, börnum eða öðrum einstaklingum (7)
o Annað (9)
Page Break
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PARTLIV Átt þú maka eða ert þú í föstu sambandi? Ef já, búið þið saman?

o Já, ég á maka eða er í föstu sambandi og við búum saman (1)
o Já, ég á maka eða er í föstu sambandi en við búum ekki saman (2)
o Nei, ég á hvorki maka né er í föstu sambandi (3)
Skip To: UNION If Do you have a spouse or a steady partner and, if yes, do you share the same
household? = Nei, ég á hvorki maka né er í föstu sambandi
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SPWtext
Næstu spurningar varða stöðu maka þíns, eða þess aðila sem þú ert í föstu sambandi
með, á vinnumarkaði.
Með stöðu á vinnumarkaði er átt við launað starf, í a.m.k. eina klukkustund á viku sem
starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða starfsmaður í fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu. Ef hann/hún er
án launaðrar vinnu vegna tímabundinna veikinda, fæðingarorlofs, almenns orlofs, verkfalls eða
þess háttar vinsamlegast svaraðu út frá þeirri stöðu sem alla jafna á við hann/hana.

SPDEGREE Hvert er hæsta stig menntunar sem maki þinn hefur lokið?

o Grunnskólanámi ekki lokið (0)
o Grunnskólanám (til u.þ.b. 12 ára aldurs) (1)
o Grunnskólanámi lokið (2)
o Framhaldsskólapróf (bóklegt eða verklegt) (3)
o Nám að loknu framhaldsskóla stigi, ekki á háskólastigi (4)
o Grunnnám í háskóla (BA, BS, BEd) (5)
o Framhaldsnám í háskóla (MA, MS, MEd, PhD) (6)
o Vil ekki svara (0)
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SPWORK
Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur hann/hún áður
unnið launaða vinnu eða hefur hann/hún aldrei unnið launaða vinnu?

o Hann/hún er í launaðri vinnu (1)
o Hann/hún er ekki í launaðri vinnu núna en hefur verið það áður (2)
o Hann/hún hefur aldrei verið í launaðri vinnu (3)
Skip To: SPDtext If Is your spouse/partner currently working for pay, did he/she work for pay in the past,
or has he/... = Hann/hún er ekki í launaðri vinnu núna en hefur verið það áður
Skip To: SPMAINST If Is your spouse/partner currently working for pay, did he/she work for pay in the
past, or has he/... = Hann/hún hefur aldrei verið í launaðri vinnu

SPWRKHRS
Hvað vinnur maki þinn, eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með, að jafnaði margar
klukkustundir í launaðri vinnu í venjulegri vinnuviku, að yfirvinnu meðtalinni?
Ef hann/hún er í vinnu hjá fleiri en einum vinnuveitanda, eða ef hann/hún er bæði starfsmaður
og sjálfstætt starfandi, teldu þá vinsamlega heildarfjölda vinnustunda hans/hennar.
Vinsamlega skrifaðu inn.
Að jafnaði vinnur hann/hún
________________________________________________________________
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SPDtext
Næst er spurt nánar um stöðu maka þíns, eða þess aðila sem þú ert í föstu sambandi
með, á vinnumarkaði.
Ef hann/hún er starfandi hjá fleiri en einum vinnuveitanda, eða ef hann/hún er bæði starfsmaður
og sjálfstætt starfandi, svaraðu þá vinsamlegast út frá aðalstarfi hans/hennar.
Ef hann/hún er á eftirlaunum eða án atvinnu í augnablikinu, svaraðu þá vinsamlegast út frá
síðasta aðalstarfi hans/hennar.

SPEMPREL
Er/var maki þinn, eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með, starfsmaður, sjálfstætt starfandi
eða í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu?

o Starfsmaður (1)
o Sjálfstætt starfandi, ekki með starfsmenn í vinnu (2)
o Sjálfstætt starfandi með starfsmenn í vinnu (3)
o Í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu (4)

SPWRKSUP
Hefur/hafði maki þinn, eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með, mannaforráð?
Mannaforráð felur í sér að hafa yfirumsjón með og bera ábyrgð á störfum annarra.

o Já (1)
o Nei (2)
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SPISCO08a
Hvert er/var aðalstarf hans/hennar, þ.e. hvert er/var starfsheiti hans/hennar?
Vinsamlega lýstu í eins skýru máli og mögulegt er.
Starf hans/hennar er/var:

o

(1) ________________________________________________

SPISCO08b
Hvers konar verkum sinnir/sinnti hann/hún að mestum hluta í aðalstarfi sínu?
Vinsamlega lýstu í eins skýru máli og mögulegt er.

o

(1) ________________________________________________

SPISCO08c Hvers konar starfsemi fer/fór fram á vinnustað hans/hennar?
Vinsamlega lýstu í eins skýru máli og mögulegt er.

o

(1) ________________________________________________
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SPMAINST
Hvað af eftirtöldu lýsir best núverandi stöðu maka þíns, eða þess aðila sem þú ert í föstu
sambandi með?
Ef hann/hún er án launaðrar vinnu vegna tímabundinna veikinda, fæðingarorlofs, almenns
orlofs, verkfalls eða þess háttar vinsamlegast svaraðu út frá þeirri stöðu sem alla jafna á við
hann/hana.

o
Í launaðri vinnu (sem starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða starfandi í fyrirtæki í eigu eigin
fjölskyldu) (1)
o Atvinnulaus og í leit að vinnu (2)
o Í námi (sem ekki er greitt fyrir af atvinnurekanda) (3)
o Starfsnemi eða í starfsþjálfun/á samningi (4)
o Langveik(ur) eða öryrki (5)
o Á eftirlaunum (6)
o Heimavinnandi - að sinna heimilisstörfum, börnum eða öðrum einstaklingum (7)
o Annað (9)
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UNION
Ert þú eða hefur þú verið meðlimur í stéttarfélagi?

o Já, er meðlimur núna (1)
o Já, hef verið meðlimur, en er það ekki lengur (2)
o Nei, hef aldrei verið meðlimur (3)

IS_RELIG Tilheyrir þú einhverjum trúarbrögðum? Ef já, hvaða trúfélagi?

o Nei, tilheyri ekki trúarbrögðum eða trúfélagi (0)
o Þjóðkirkjunni (1)
o Kaþólskri trú (2)
o Mótmælendatrú en þó ekki Þjóðkirkjunni (3)
o Rétttrúnaðarkirkjunni (4)
o Annarri kristinni trú (5)
o Gyðingdómi (6)
o Islam (7)
o Búddisma (8)
o Hindúisma (9)
o Öðrum austrænum trúarbrögðum (10)
o Ásatrú (11)
o Öðrum trúarbrögðum (12)
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ATTEND
Að frátöldum sérstökum tilefnum, s.s. hjónavígslum, jarðarförum o.þ.h., hve oft sækir þú
trúarlegar athafnir?

o Nokkrum sinnum í viku eða oftar (1)
o Einu sinni í viku (2)
o Tvisvar eða þrisvar í mánuði (3)
o Einu sinni í mánuði (4)
o Nokkrum sinnum á ári (5)
o Einu sinni á ári (6)
o Sjaldnar en einu sinni á ári (7)
o Aldrei (8)
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TOPBOT
Sumir hópar eru alla jafna ofarlega í þjóðfélagsstiganum og aðrir neðarlega. Hér fyrir neðan er
kvarði sem nær frá efsta þrepi þjóðfélagsstigans til hins neðsta.

Hvar myndir þú staðsetja sjálfa/n þig á þessum kvarða?

o 10 - Efst (10)
o 9 (9)
o 8 (8)
o 7 (7)
o 6 (6)
o 5 (5)
o 4 (4)
o 3 (3)
o 2 (2)
o 1 - Neðst (1)
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VOTE_LE
Sumt fólk nú til dags kýs af ýmsum ástæðum ekki í kosningum. Kaust þú í síðustu
alþingiskosningum á Íslandi í október 2017?

o Já, ég kaus (1)
o Nei, ég kaus ekki (2)
o Ég hafði ekki kosningarétt í síðustu kosningum (0)
Display This Question:
If Some people don't vote nowadays for one reason or another. Did you vote in the last icelandic
nat... = Já, ég kaus
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IS_PRTY Hvaða flokk kaust þú í síðustu alþingiskosningum í október 2017?

o Alþýðufylkinguna (R) (1)
o Bjarta framtíð (A) (2)
o Dögun (P) (3)
o Flokk fólksins (F) (4)
o Framsóknarflokkinn (B) (5)
To what extent do you agree or disagree with the following statements? Please tick one box on eac... ,
Mjög sammála Is Not Displayed

o Húmanistaflokkinn (H) (6)
To what extent do you agree or disagree with the following statements? Please tick one box on eac... ,
Sammála Is Not Displayed

o Íslensku þjóðfylkinguna (E) (7)
o Miðflokkinn (M) (18)
o Pírata (P) (8)
o Samfylkinguna (S) (9)
o Sjálfstæðisflokkinn (D) (10)
o Viðreisn (C) (11)
o Vinstri hreyfinguna - grænt framboð (V) (12)
o Annan flokk, hvern? (13) ________________________________________________
o Skilaði auðu (14)
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IS_ETHN Tilheyrir þú þjóðarbroti eða þjóðernislegum minnihlutahópi hér á Íslandi?

o Já, hverjum? (1) ________________________________________________
o Nei (2)
HOMPOP Að sjálfum/sjálfri þér meðtöldum/meðtalinni, hve margir, að börnum meðtöldum,
búa að staðaldri á heimilinu?
Vinsamlega veldu tölu í hverjum reit. Talan sem birtist í reitnum „total" á að samsvara fjölda
fólks sem býr að staðaldri á þínu heimili.
Fullorðnir, 18 ára og eldri? : _______ (1)
Börn, á aldrinum 6-17 ára? : _______ (2)
Börn, 5 ára og yngri? : _______ (3)
Total : ________
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IS_RINC Hverjar eru heildartekjur þínar að jafnaði á mánuði fyrir skatt og annan frádrátt? Með
heildartekjum er átt við öll laun, aukavinnu, yfirvinnu, námslán, tryggingabætur, lífeyristekjur,
húsaleigubætur o.þ.h. samanlagt.Vinsamlega áætlaðu upphæðina ef þú veist hana ekki
nákvæmlega.

o
Heildartekjur mínar á mánuði eru að jafnaði: (1)
________________________________________________
o Vil ekki svara (7)
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Display This Question:
If Including yourself, how many people – including children – usually live in your household? Please...
[ Fullorðnir, 18 ára og eldri? ] > 1

IS_INC Hverjar eru heildartekjur heimilis þíns að jafnaði á mánuði fyrir skatt og annan frádrátt?
Með heildartekjum er átt við öll laun, aukavinnu, yfirvinnu, námslán, tryggingabætur,
lífeyristekjur, húsaleigubætur o.þ.h. samanlagt.Vinsamlega áætlaðu upphæðina ef þú veist hana
ekki nákvæmlega.

o
Heildartekjur heimilisins á mánuði eru að jafnaði: (1)
________________________________________________
o Vil ekki svara (7)
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MARITAL Hver er núverandi lagaleg hjúskaparstaða þín?
Ef þú hefur aldrei verið í hjónabandi en ert í óskráðri sambúð, merktu við „Einhleypur / hef aldrei
verið í hjónabandi.“

o Í hjónabandi (1)
o Í skráðri sambúð (2)
o Skilin/n að borði og sæng (3)
o Fráskilin/n (4)
o Ekkja/ekkill (5)
o Einhleyp(ur), hef aldrei verið í hjónabandi/skráðri sambúð (6)

F_BORN
Í hvaða landi fæddist faðir þinn?
Vinsamlega skrifaðu inn landið eða merktu við svarmöguleikann.

o Íslandi (1)
o
Öðru landi en Íslandi, hvaða? (2)
________________________________________________

M_BORN
Í hvaða landi fæddist móðir þín?
Vinsamlega skrifaðu inn landið eða merktu við svarmöguleikann.

o Íslandi (1)
o
Öðru landi en Íslandi, hvaða? (2)
________________________________________________
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URBRURAL Hvernig myndir þú lýsa staðnum þar sem þú býrð?

o Borg (1)
o Úthverfi borgar (2)
o Bær/Bæ á landsbyggðinni (3)
o Minni þéttbýliskjarna (4)
o Bóndabæ eða annars konar sveitaheimili (5)
End of Block: Bakgrunnsspurningar
Start of Block: Panelsöfnun
Panelsofnun_póstkönn Loks viljum við bjóða þér að taka þátt í netpanel Félagsvísindastofnunar,
þar sem fólki er boðið að taka þátt í könnunum reglulega. Þátttakendur eiga góðan möguleika á
að vinna gjafabréf. Þú hefur svo alltaf möguleika á að skrá þig af
netfangalistanum hvenær
sem er.
Hefur þú áhuga á að taka þátt í netpanelinum?

o Já (1)
o Nei (2)
Display This Question:
If Finally we would like to invite you to participate in Félagsvísindastofnun's online panel, where... =
Já

email Hvað er netfangið þitt?
________________________________________________________________
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ATHS
Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri varðandi könnunina sem heild eða einstaka
spurningar? Ef þú vilt ekki svara, vinsamlega ýttu á "áfram" til að ljúka könnuninni.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
End of Block: Panelsöfnun

Page 58 of 58

