Iceland
ISSP 2015 Work Orientations IV
Questionnaire
(Icelandic)

Við leggjum sérstaka áherslu á að könnunin er ætluð öllum þeim sem hún berst, óháð stöðu þeirra á
vinnumarkaði. Í því felst að fólk sem er í vinnu, fólk sem hefur ekki verið í vinnu og fólk sem hefur hætt
störfum er allt hvatt til þess að taka þátt.
Markmið könnunarinnar er að skoða vinnuviðhorf og vinnuaðstæður (e. work orientation). Meðal
annars er spurt um hvaða atriði skipta fólk mestu máli í starfi og hvaða áhrif vinna hefur á fjölskyldulíf.
Svör þátttakenda munu nýtast fræðimönnum, nemendum og öðrum áhugasömum um rannsóknir á
vinnumarkaðinum. 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

1

A1.
Vinsamlega merktu við einn svarmöguleika fyrir hverja fullyrðingu hér að neðan um hversu
sammála eða ósammála þú ert fullyrðingunni, þegar þú hugsar um vinnu almennt.
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Mjög
sammála

a. Vinna er bara leið til þess að
vinna sér inn peninga - ekkert
meira en það.
b. Ég myndi vilja vera í launuðu
starfi, jafnvel þótt ég þyrfti ekki
á peningunum að halda.

Sammála

Hvorki
Ósammála
sammála né
ósammála

Mjög
ósammála

Get ekki
valið

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

A2.
Vinsamlega merktu við einn svarmöguleika fyrir hvert eftirtalinna atriða til að gefa til
kynna hversu mikilvæg þau eru fyrir þig í starfi.
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Hversu mikilvægt er...

a. … atvinnuöryggi

Mjög
mikilvægt

Mikilvægt

Hvorki
mikilvægt
né ekki
mikilvægt

Ekki
mikilvægt

Alls ekki
mikilvægt

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

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

h. … starf sem leyfir manni að
ákveða sjálfur hvenær dags eða
hvaða daga maður vinnur

1

2

3

4

5

8

i. … starf sem felur í sér
persónuleg samskipti við annað
fólk

1

2

3

4

5

8

b. ... háar tekjur
c. … góðir möguleikar á
framgangi í starfi
d. ...áhugavert starf
e. … starf sem gerir manni kleift
að vinna sjálfstætt
f. … starf sem gerir manni kleift
að hjálpa öðru fólki
g. … starf sem er mikilvægt fyrir
samfélagið

2

A3.
Hefur þú eða myndir þú einhvern tímann hafna góðum atvinnutækifærum vegna
fjölskyldu þinnar?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
1

Já, ég hef gert það og myndi líklega gera það aftur

2

Já, ég hef gert það en myndi líklega ekki gera það aftur

3

Nei, ég hef ekki gert það en myndi líklega gera það

4

Nei, ég hef ekki gert það og myndi líklega ekki gera það

8

Get ekki valið

A4.
Hefur þú eða myndir þú einhvern tímann halda áfram í starfi sem þú værir ekki ánægð/ur
með vegna fjölskyldu þinnar?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
1

Já, ég hef gert það og myndi líklega gera það aftur

2

Já, ég hef gert það en myndi líklega ekki gera það aftur

3

Nei, ég hef ekki gert það en myndi líklega gera það

4

Nei, ég hef ekki gert það og myndi líklega ekki gera það

8

Get ekki valið

A5.
Á síðustu fimm árum, hefur þú verið beitt/ur mismunun á vinnumarkaði, t.d. við
umsókn um starf eða við ákvarðanatöku um launahækkun eða stöðuhækkun?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
1

Já

Vinsamlega svaraðu spurningu A6

2

Nei

Vinsamlega svaraðu spurningu A7 næst

0

Hef ekki verið í starfi eða leitað að starfi

Vinsamlega svaraðu spurningu A7 næst

3

A6.

Að þínu mati, hver var helsta ástæða þess að þú varst beitt/ur mismunun?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
1

Aldur minn

1

Kynþáttur minn, þjóðernishópur

1

Þjóðerni mitt

1

Kyn mitt

1

Trúarbrögð mín

1

Fötlun mín/andleg eða líkamleg veikindi

1

Fjölskylduhagir mínir

1

Stjórnmálaskoðanir mínar

1

Aðrar ástæður

8

Get ekki valið

A7.
Á síðastliðnum fimm árum, hefur þú verið áreitt/ur af yfirmönnum eða
samstarfsmönnum á vinnustað þínum, hefur þú til að mynda upplifað einelti, líkamlega eða
andlega áreitni?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.

A8.

1

Já

2

Nei

0

Á ekki við (ég er ekki í vinnu/er ekki með yfirmann/samstarfsmenn)

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?

Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Mjög
sammála

a. Launþegar þurfa sterk
verkalýðsfélög til að verja
hagsmuni þeirra.
b. Sterk verkalýðsfélög eru slæm
fyrir íslenskt efnahagslíf.

Sammála

Hvorki
Ósammála
sammála né
ósammála

Mjög
ósammála

Get ekki
valið

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

4

A9.

Ef þú gætir ráðið vinnufyrirkomulagi þínu núna. Hvert af eftirtöldu myndir þú kjósa?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
1

Fullt starf [35 klukkustundir eða meira á viku]

2

Hlutastarf [10-34 klukkustundir á viku]

3

Hlutastarf í minna en [10] klukkustundir á viku

4

Ekkert launað starf

8

Get ekki valið

A10.

Ert þú í launuðu starfi og/eða sjálfstætt starfandi?

Ef þú ert í leyfi EN ert með ráðningarsamning, vinsamlega merktu við „Já.“
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
1

Já

Vinsamlega svaraðu spurningu A11

2

Nei

Vinsamlega svaraðu spurningu A32 næst

Ef þú ert í launuðu starfi eða sjálfstætt starfandi (eða ert í leyfi EN ert með ráðningarsamning):
vinsamlega svaraðu spurningum A11-31.

A11. Hugsaðu um þann fjölda klukkustunda sem þú vinnur og þær tekjur sem færð fyrir
aðalstarf þitt, að meðtaldri reglulegri yfirvinnu.
Ef þú gætir aðeins valið einn af eftirtöldum þremur kostum, hvern þeirra myndir þú kjósa?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
1

Að vinna fleiri klukkustundir og fá hærri tekjur

2

Að vinna jafn margar klukkustundir og fá sömu tekjur

3

Að vinna færri klukkustundir og fá lægri tekjur

8

Get ekki valið

5

A12. Vinsamlega merktu við einn svarmöguleika fyrir hverja fullyrðingu hér að neðan um
aðalstarf þitt. Hversu sammála eða ósammála ertu því að það eigi við um starf þitt.
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Mjög
sammála

Sammála

Hvorki
Ósammála
sammála né
ósammála

Mjög
ósammála

Get ekki
valið

a. Ég nýt starfsöryggis

1

2

3

4

5

8

b. Ég er með háar tekjur

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

c. Ég hef mikla möguleika á
framgangi í starfi
d. Starf mitt er áhugavert
e. Ég get unnið sjálfstætt
f. Ég get hjálpað öðru fólki í
starfi mínu
g. Starf mitt gagnast
samfélaginu
h. Ég hef persónuleg samskipti
við annað fólk í starfi mínu

A13.

Nú koma nokkrar spurningar um vinnuaðstæður þínar.

Vinsamlega merktu við einn svarmöguleika fyrir hvert atriði hér að neðan til að sýna
hversu oft það á við um starf þitt.
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Hversu oft…
a. ... þarftu að vinna líkamlega
erfiða vinnu?
b. ... finnst þér starf þitt valda
streitu?

A14.

Alltaf

Oft

Stundum

Næstum
aldrei

Aldrei

Get ekki
valið

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

Hversu oft…

Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Alltaf

a. … vinnur þú heima á venjulegum
vinnutíma?
b. … felur starf þitt í sér vinnu um
helgar?

Oft

Stundum

Næstum
aldrei

Aldrei

Get ekki
valið

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

6

A15. Hver eftirtalinna fullyrðinga lýsir því best hvernig vinnutími þinn er ákveðinn? (Með
vinnutíma er átt við það hvenær þú byrjar og lýkur vinnu, en ekki heildarfjölda vinnustunda á
viku eða mánuði.)
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
1

Vinnuveitandi minn ákveður hvenær vinna hefst og hvenær henni lýkur og
ég get ekki breytt því sjálf/ur

2

Ég get ráðið hvenær ég byrja vinnu og lýk henni innan vissra marka

3

Mér er algjörlega frjálst að ákveða hvenær ég byrja vinnu og lýk henni

A16.

Hver eftirfarandi fullyrðinga lýsir best vinnufyrirkomulagi í aðalstarfi þínu?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
1

Ég hef fastan vinnutíma eða vakt (á daginn, á kvöldin eða á nóttunni)

3

Vinnutími minn breytist reglulega (til dæmis frá dagvöktum yfir á kvöldvaktir eða
næturvaktir)
Vinnutími minn er ákveðinn með stuttum fyrirvara af vinnuveitanda mínum

8

Get ekki valið

2

A17.

Hver af eftirfarandi fullyrðingum lýsir því best hvernig vinna þín er skipulögð?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
1

Mér er frjálst að skipuleggja vinnu mína sjálf/ur

2

Mér er frjálst að skipuleggja vinnu mína sjálf/ur innan vissra marka

3

Mér er ekki frjálst að skipuleggja vinnu mína sjálf/ur

8

Get ekki valið

A18. Hversu erfitt myndi það vera fyrir þig að taka klukkustund eða tvær af vinnudeginum til
að sinna persónulegum erindum eða fjölskyldumálum?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
1

Alls ekki erfitt

2

Ekki mjög erfitt

3

Nokkuð erfitt

4

Mjög erfitt

8

Get ekki valið

7

Hversu oft finnst þér…

A19.

Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Alltaf

a. … að kröfur sem gerðar eru í
starfi þínu trufli fjölskyldulíf
þitt?
b. … að kröfur sem fjölskyldulíf
þitt gerir trufli starf þitt?

Oft

Stundum

Næstum
aldrei

Aldrei

Get ekki
valið

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

A20. Að hversu miklu leyti nýtist reynsla þín og/eða hæfni úr öðrum störfum í núverandi
starfi þínu?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
1

Nánast að engu leyti

2

Að litlu leyti

3

Að miklu leyti

4

Nánast að öllu leyti

8

Get ekki valið

A21. Á síðustu 12 mánuðum, hefur þú hlotið einhverja þjálfun til að bæta starfshæfni þína,
annað hvort á vinnustaðnum eða annars staðar?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.

A22.

1

Já

2

Nei

8

Get ekki valið

Hvernig myndir þú lýsa samskiptum á vinnustað þínum almennt...

Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Mjög góð

a. ... milli stjórnenda og
starfsmanna?
b. ... milli vinnufélaga/
samstarfsfólks?

Frekar góð Hvorki góð Frekar slæm Mjög slæm
né slæm

Get ekki
valið

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

8

A23. Hversu ánægð/ur ert þú í aðalstarfi þínu?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.

A24.

1

Að öllu leyti ánægð/ur

2

Mjög ánægð/ur

3

Frekar ánægð/ur

4

Hvorki ánægð/ur né óánægð/ur

5

Frekar óánægð/ur

6

Mjög óánægð/ur

7

Að öllu leyti óánægð/ur

8

Get ekki valið

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?

Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Mjög
sammála

Sammála

Hvorki
Ósammála
Mjög
sammála né
ósammála
ósammála

Get ekki
valið

a. Ég er tilbúin/n til að leggja meira á
mig í vinnu en ég þarf til að hjálpa
fyrirtækinu eða stofnuninni sem ég
starfa hjá að ná árangri.

1

2

3

4

5

8

b. Ég er stolt/ur af því að vinna fyrir
fyrirtækið eða stofnunina mína.

1

2

3

4

5

8

c. Ég myndi hafna öðru starfi sem byði
töluvert hærri laun til þess að halda
áfram á þessum vinnustað.

1

2

3

4

5

8

A25. Ef þú hugsar um það sem þú starfar við, óháð fyrirtækinu eða stofnuninni sem þú
vinnur hjá, hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Mjög
sammála

a. Ef ég fengi tækifæri til, myndi ég
skipta um starfsvettvang og starfa
við eitthvað annað en ég geri nú.
b. Ég er stolt/ur af því sem ég starfa
við.

Sammála

Hvorki
Ósammála
Mjög
sammála né
ósammála
ósammála

Get ekki
valið

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

9

A26. Hversu erfitt eða auðvelt telurðu að það myndi vera fyrir þig að finna starf sem er að
minnsta kosti jafn gott og núverandi starf þitt?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
1

Mjög auðvelt

2

Frekar auðvelt

3

Hvorki auðvelt né erfitt

4

Frekar erfitt

5

Mjög erfitt

8

Get ekki valið

A27. Þegar á heildina er litið, hversu líklegt er að þú munir reyna að finna starf hjá öðru
fyrirtæki eða stofnun á næstu 12 mánuðum?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
1

Mjög líklegt

2

Líklegt

3

Ólíklegt

4

Mjög ólíklegt

8

Get ekki valið

A28.

Hversu miklar áhyggjur, ef einhverjar, hefur þú af hættunni á því að missa vinnuna?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
1

Ég hef mjög miklar áhyggjur af því

2

Ég hef nokkrar áhyggjur af því

3

Ég hef litlar áhyggjur af því

4

Ég hef engar áhyggjur af því

10

A29.

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?

Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Til að forðast atvinnuleysi væri ég
tilbúin/n til...
a. … að taka starfi sem krefst nýrrar
hæfni.
b. … að taka láglaunastarfi.
c. … að ráða mig í tímabundið starf.
d. … að ferðast langa vegalengd til
vinnu.
e. … að flytja innan Íslands.
f. … að flytja til annars lands.

A30.
þitt?

Mjög
sammála

Sammála

Hvorki
Ósammála
Mjög
sammála né
ósammála
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

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

Á síðustu 12 mánuðum, hefur þú unnið einhverja aðra launaða vinnu fyrir utan aðalstarf

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Já, á öllu tímabilinu

Vinsamlega svaraðu spurningu A31

2

Já, á stærstum hluta tímabilsins

Vinsamlega svaraðu spurningu A31

3

Já, einhvern tímann á tímabilinu

Vinsamlega svaraðu spurningu A31

4

Nei

Vinsamlega svaraðu spurningu B1 næst

A31. Á síðustu 12 mánuðum, hversu mikið vannst þú þér inn í aukastarfi/störfum
þínum í samanburði við aðalstarf þitt?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
Í aukastarfi/störfum mínum vann ég mér inn…
1

mun minna en í aðalstarfi mínu

2

minna en í aðalstarfi mínu

3

álíka mikið og í aðalstarfi mínu

4

meira en í aðalstarfi mínu

5

mun meira en í aðalstarfi mínu

8

Get ekki valið

11

VINSAMLEGA SVARAÐU SPURNINGUM A32 – A44 EF ÞÚ ERT EKKI Í LAUNUÐU
STARFI OG/EÐA SJÁLFSTÆTT STARFANDI.

A32.

Hefur þú einhvern tímann verið í launuðu starfi í eitt ár eða lengur?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Já

Vinsamlega svaraðu spurningu A33

2

Nei

Vinsamlega svaraðu spurningu A36 næst

A33.
a

Hvaða ár lauk síðasta launaða starfi þínu?
Árið __________(ártal)

b

Vinsamlega tilgreindu einnig í hvaða mánuði.
Í __________(mánuður)

A34.

Hversu ánægð/ur varst þú í síðasta starfi þínu?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Að öllu leyti ánægð/ur

2

Mjög ánægð/ur

3

Frekar ánægð/ur

4

Hvorki ánægð/ur né óánægð/ur

5

Frekar óánægð/ur

6

Mjög óánægð/ur

7

Að öllu leyti óánægð/ur

8

Get ekki valið
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A35.

Hver var helsta ástæða þess að starfi þínu lauk?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Ég náði eftirlaunaaldri

2

Ég hætti störfum fyrir aldur fram, að eigin ósk

3

Ég hætti störfum fyrir aldur fram, ekki að eigin ósk

4

Ég hlaut (varanlega) örorku

5

Vinnustað mínum var lokað

6

Mér var sagt upp

7

Ráðningasamningur minn rann út

8

Fjölskylduaðstæður

9

Ég gifti mig/kvæntist

10

Önnur ástæða, hvaða? _____________________

A36.

Myndir þú vilja vera í launuðu starfi, annað hvort núna eða í framtíðinni?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Já

Vinsamlega svaraðu spurningu A37

2

Nei

Vinsamlega svaraðu spurningu A43 næst

A37.

Hversu líklegt heldur þú að það sé að þú fáir vinnu?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Mjög líklegt

2

Líklegt

3

Ólíklegt

4

Mjög ólíklegt

8

Get ekki valið

A38.

Hversu miklar áhyggjur, ef einhverjar, hefur þú af hættunni á því að þú fáir ekki vinnu?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Ég hef mjög miklar áhyggjur af því

2

Ég hef nokkrar áhyggjur af því

3

Ég hef litlar áhyggjur af því

4

Ég hef engar áhyggjur af því
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A39.

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?

Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Til að fá starf væri ég
tilbúin/n til…
a. að taka starfi sem krefst nýrrar
hæfni.
b. að taka láglaunastarfi.
c. að ráða mig í tímabundið starf.
d. að ferðast langa vegalengd til
vinnu.
e. að flytja innan Íslands.
f. að flytja til annars lands.

Mjög
sammála

Sammála

Hvorki
Ósammála
sammála né
ósammála

Mjög
ósammála

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

A40. Ef þú hugsar um síðastliðna 12 mánuði, hefurðu gert eitthvað af eftirtöldu til að finna
starf?
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.

a. Skráð þig hjá opinberri
vinnumiðlun
b. Skráð þig hjá einkarekinni
ráðningarþjónustu
c. Svarað atvinnuauglýsingum?
e. Auglýst eftir starfi, til að mynda á
netinu eða í dagblöðum?
f. Sótt um starf beint til
atvinnuveitenda?
g. Beðið ættingja, vini eða kunningja
um aðstoð við að finna starf?

A41.

Nei

Já, einu
sinni eða
tvisvar

Já, oftar en
tvisvar

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Á síðustu 12 mánuðum, hefur þú hlotið einhverja þjálfun til að bæta starfshæfni þína?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Já

2

Nei

8

Get ekki valið

Get ekki
valið
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A42.

Ert þú að leita að vinnu þessa dagana?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Já

2

Nei

A43.

Hvaðan færðu helst fjárhagslegan stuðning til framfærslu?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika

4

Núverandi maka eða aðila sem ég er í föstu
sambandi með
Öðrum fjölskyldumeðlimum
Eftirlaunum (opinberum eða
viðbótarlífeyrissparnaði)
Atvinnuleysisbótum

5

Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga

6

Tilfallandi vinnu

7

Námslánum/styrkjum

8

Sparnaði

9

Fjárfestingum eða leigutekjum

95

Öðru

1

2

3

A44. Hversu miklar áhyggjur, ef einhverjar, hefur þú af hættunni á að missa þennan helsta
fjárhagslega stuðning þinn?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Ég hef mjög miklar áhyggjur af því

2

Ég hef nokkrar áhyggjur af því

3

Ég hef litlar áhyggjur af því

4

Ég hef engar áhyggjur af því
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Ef þú ert í launuðu starfi og/eða sjálfstætt starfandi, vinsamlega svaraðu spurningu B2 næst.
B1.

Á síðustu fimm árum, hefur þú einhvern tímann unnið launaða vinnu?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Já

Vinsamlega svaraðu spurningu B2

2

Nei

Vinsamlega svaraðu spurningu B3 næst

B2.
Á síðustu fimm árum, hefurðu upplifað einhverjar af eftirfarandi breytingum á
atvinnuþátttöku þinni?
Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Nei

a. Ég var atvinnulaus á tímabili
sem var lengra en þrír
mánuðir.

Já, einu
sinni

Já,
tvisvar
sinnum

Já,
þrisvar
sinnum

Já, oftar en
þrisvar
sinnum

Get ekki
valið

1

2

3

4

5

8

b. Ég skipti um vinnuveitanda.

1

2

3

4

5

8

c. Ég skipti um starfssvið.

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

d. Ég hóf eigin rekstur/ ég varð
sjálfstætt starfandi.
e. Ég tók að mér aukastarf.

B3.

Hvernig myndirðu almennt lýsa núverandi fjárhagsstöðu þinni?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
Núverandi fjárhagsstaða mín er…
1

Mjög góð

2

Góð

3

Hvorki góð né slæm

4

Slæm

5

Mjög slæm

8

Get ekki valið
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B4.
Samanborið við stöðu þína fyrir fimm árum, hvernig myndirðu segja að fjárhagsstaða
þín hafi breyst?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
Fjárhagsstaða mín í dag er…
1

mun betri en fyrir fimm árum

2

aðeins betri en fyrir fimm árum

3

svipuð og fyrir fimm árum

4

aðeins verri en fyrir fimm árum

5

mun verri en fyrir fimm árum

8

Get ekki valið

B5.

Hvernig heldur þú að fjárhagsstaða þín muni breytast á næstu fimm árum?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
Fjárhagsstaða mín eftir fimm ár mun líklega verða...

B6.

1

mun betri en í dag

2

aðeins betri en í dag

3

svipuð og í dag

4

aðeins verri en í dag

5

mun verri en í dag

8

Get ekki valið

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?

Vinsamlegast merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Mjög
sammála

a. Það er gott fyrir íslenskt
efnahagslíf að fólk sem er 60
ára og eldra sé í vinnu.
b. Þegar fólk sem er 60 ára og
eldra er í vinnu er það að taka
störf frá yngra fólki.

Sammála

Hvorki
Ósammála
sammála né
ósammála

Mjög
ósammála

Get ekki
valið

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8
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B7.

Almennt séð, myndir þú segja að heilsa þín væri...

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

frábær

2

mjög góð

3

góð

4

sæmileg

5

slæm

8

Get ekki valið

C1.
Hversu oft hefur þú orðið fyrir meiðslum og þurft að leita til læknis eða
hjúkrunarfræðings vegna meiðslanna síðastliðna 12 mánuði?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
0

Ég hef ekki orðið fyrir meiðslum síðustu 12 mánuði

1

Einu sinni

Vinsamlega svaraðu
spurningu C4 næst
Vinsamlega svaraðu spurningu C2

2

Tvisvar

Vinsamlega svaraðu spurningu C2

3

Þrisvar

Vinsamlega svaraðu spurningu C2

4

Fjórum sinnum eða oftar

Vinsamlega svaraðu spurningu C2

C2.
Ef þú hefur hlotið meiðsl oftar en einu sinni á síðustu 12 mánuðum, hugsaðu þá bara um
alvarlegustu meiðslin fyrir næstu tvær spurningar (þau meiðsl sem tók þig mestan tíma að jafna
þig á).
Eftir hvað voru þessi meiðsl?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Meiðsl eftir umferðarslys

2

Meiðsl eftir heima- eða frítímaslys

3

Meiðsl eftir vinnuslys

4

Meiðsl eftir íþróttaslys

5

Meiðsl eftir ofbeldi, t.d. slagsmál

6

Meiðsl eftir annað, hvað? ______________________
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C3.

Misstir þú heilan dag eða meira úr vinnu eða skóla vegna þessara meiðsla?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
0

Nei, ég missti ekki dag úr vinnu eða skóla

1

Já, ég missti 1-6 daga úr vinnu eða skóla

2

Já, ég missti 1-3 vikur úr vinnu eða skóla

3

Já, ég missti 1-2 mánuði úr vinnu eða skóla

4

Já, ég missti 3-6 mánuði úr vinnu eða skóla

5

Já, ég missti 7-12 mánuði úr vinnu eða skóla

C4.
Hversu marga daga, ef einhverja, hefur þú verið frá launaðri vinnu eða skóla vegna eigin
veikinda á síðustu 6 mánuðum?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
0

Hef ekki verið frá vinnu vegna eigin veikinda á síðustu 6 mánuðum

1

Um 1-5 daga

2

Um 6-10 daga

3

Um 11-20 daga

4

Um 21-30 daga

5

Um 1-2 mánuði

6

Um 3-4 mánuði

7

Um 5 mánuði eða meira

8

Hef ekkert unnið síðustu 6 mánuði vegna veikinda

9

Hef ekkert unnið síðustu 6 mánuði af öðrum ástæðum

C5.

Hefur þú einhvern tímann veikst vegna vinnu þinnar/vinnuumhverfis?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
0

Nei

1

Já, en hef náð mér og hef haldið áfram í sömu vinnu

2

Já, en hef náð mér og skipt um vinnu

3

Já, en hef ekki náð mér en hef haldið áfram í sömu vinnu

4

Já, en hef ekki náð mér þrátt fyrir nýja vinnu

5

Já, náði mér en hef hætt störfum vegna veikindanna

6

Já, náði mér en hef hætt störfum af öðrum ástæðum

7

Já, náði mér ekki og hef hætt störfum
19

C6.

Hamlar heilsa þín vinnu þinni ...

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Mjög sjaldan eða aldrei

2

Fremur sjaldan

3

Stundum

4

Fremur oft

5

Mjög oft eða alltaf

C7.

Hefurðu orðið fyrir einhverju af eftirfarandi í tengslum við starf þitt?

Vinsamlega merktu við allt sem við á.
1

Einelti

Vinsamlega svaraðu spurningu C8

2

Kynferðislegri áreitni

Vinsamlega svaraðu spurningu C8

3

Líkamlegu ofbeldi

Vinsamlega svaraðu spurningu C8

4

Hótunum

Vinsamlega svaraðu spurningu C8

5

Nei, aldrei

Vinsamlega svaraðu spurningu D1 næst

C8.

Hver var gerandinn/hverjir voru gerendurnir?

Vinsamlega merktu við allt sem við á.
1

Viðskiptavinur/skjólstæðingur

2

Samstarfsmaður

3

Yfirmaður

4

Annar, hver? _____________________________
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D1.

Hefur þú heyrt um þá þjónustu sem VIRK – Starfsendurhæfingarsjóður veitir?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
Nei, ég hef ekki heyrt um hana

Vinsamlega svaraðu spurningu D4 næst

1

Já, ég hef heyrt um hana en hef ekki notast
við þjónustuna

Vinsamlega svaraðu spurningu D2

2

Já, ég hef verið í starfsendurhæfingu hjá
VIRK og gat snúið aftur til/hafið
vinnu/nám/atvinnuleit, að fullu eða að
hluta, eftir þá þjónustu

Vinsamlega svaraðu spurningu D2

3

Já, ég hef verið í starfsendurhæfingu hjá
VIRK en ég náði ekki að snúa aftur
til/hefja vinnu/nám/atvinnuleit eftir þá
þjónustu

Vinsamlega svaraðu spurningu D2

0

D2.

Hvar fréttir þú fyrst af starfsemi VIRK?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Á heimasíðu VIRK

2

Í bæklingi um VIRK

3

Hjá lækni

4

Hjá öðru heilbrigðisstarfsfólki

5

Hjá stéttarfélaginu

6

Hjá lífeyrissjóði

7

Hjá atvinnurekanda

8

Hjá fjölskyldumeðlimi/vini

9

Annars staðar, hvar? __________________________

D3.
Myndir þú ráðleggja öðrum sem þurfa á starfsendurhæfingu að halda að nýta sér
þjónustu VIRK?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Já

2

Nei
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D4.
Á síðustu 12 mánuðum, hefur þú mætt til vinnu, þrátt fyrir að þér fyndist þú ekki geta
sinnt vinnunni þinni eins vel og þú ert vön/vanur heilsunnar vegna?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
0
1
2
3
4

D5.

Nei, aldrei

Vinsamlega svaraðu spurningu E1 næst

Já, einu sinni á síðustu 12 mánuðum

Vinsamlega svaraðu spurningu D5

Já, 2-5 sinnum á síðustu 12 mánuðum

Vinsamlega svaraðu spurningu D5

Já, 6 sinnum eða oftar

Vinsamlega svaraðu spurningu D5

Á ekki við/er ekki í vinnu

Vinsamlega svaraðu spurningu E1 næst

Í hverju voru veikindi þín fólgin, síðast þegar þú mættir í vinnuna veik/veikur?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Stoðkerfisvandamál

2

Streita

3

Umgangspestir

4

Geðræn vandamál

5

Önnur veikindi, hvaða? _________________________

Þá koma nokkrar spurningar um bakgrunn þinn.
E1.

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
Ert þú…
1

Karl

2

Kona

E2.
Vinsamlega skrifaðu fæðingarár þitt, þ.e. fjóra tölustafi.
Hvaða ár ert þú fædd(ur)?
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Hversu mörg ár hefur þú verið í skóla?

E3.

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 svarmöguleikann
_______ ár
Ég hef aldrei gengið í skóla

0

E4.

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

Stutt starfsnám á háskólastigi, grunndiplóma, 2-3 ár (t.d. kerfisfræði,
rekstrarfræði, tónmennta- og hljóðfærakennarar, tónlistarnám á háskólastigi,
listnám á háskólastigi)

13

Grunnnám í háskóla BA/BS/BEd eða viðbótardiplóma

14

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?_______________________

97

Vil ekki svara
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Næst koma spurningar sem varða stöðu þína á vinnumarkaði.
Með stöðu á vinnumarkaði er hér átt við launað starf, í a.m.k. eina klukkustund á viku sem launþegi,
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.
E5.
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

Ég er í launaðri vinnu

Vinsamlega svaraðu spurningu E6

2

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

Vinsamlega svaraðu spurningu E7 næst

3

Ég hef aldrei verið í launaðri vinnu

Vinsamlega svaraðu spurningu E14 næst

E6.
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 launþegi 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.
E7.
Ert þú/varst þú starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin
fjölskyldu?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Starfsmaður

Vinsamlega svaraðu spurningu E9 næst

2

Sjálfstætt starfandi, ekki með starfsmenn í
vinnu

Vinsamlega svaraðu spurningu E9 næst

3

Sjálfstætt starfandi með starfsmenn í vinnu

Vinsamlega svaraðu spurningu E8

4

Í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu

Vinsamlega svaraðu spurningu E9 næst
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E8.

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

Vinsamlega skrifaðu inn.
___________starfsmenn

E9.

Hefur þú/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 E10

2

Nei

Vinsamlega svaraðu spurningu E11 næst

E10.

Hve mörgum starfsmönnum hefur/hafðir þú yfirumsjón með?

Vinsamlega skrifaðu inn.
___________starfsmönnum

E11. 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

E12. Starfar/starfaðir þú fyrir opinberan atvinnurekanda eða atvinnurekanda í
einkageiranum?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Opinberan atvinnurekanda

2

Atvinnurekanda í einkageiranum
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E13.

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?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

E14.

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

Í launaðri vinnu (sem launþegi, sjálfstætt starfandi eða starfandi í
fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu)

2

Atvinnulaus og í leit að vinnu

3

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

Heimavinnandi - að sinna heimilisstörfum, börnum eða öðrum
einstaklingum

9

Annað
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E15.

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

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

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

Vinsamlega svaraðu spurningu E16

2

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

Vinsamlega svaraðu spurningu E16

3

Nei, ég á hvorki maka né er í föstu
sambandi

Vinsamlega svaraðu spurningu E22 næst

Næstu spurningar varða stöðu maka þíns, eða þess aðila sem þú ert í föstu sambandi með, á
vinnumarkaði.
Með stöðu á vinnumarkaði er hér átt við launað starf, í a.m.k. eina klukkustund á viku sem launþegi,
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.

E16. 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

Hann/hún er í launaðri vinnu

Vinsamlega svaraðu spurningu E17

2

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

Vinsamlega svaraðu spurningu E18 næst

3

Hann/hún hefur aldrei verið í launaðri
vinnu

Vinsamlega svaraðu spurningu E21 næst

E17. 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 launþegi og
sjálfstætt starfandi, teldu þá vinsamlega heildarfjölda vinnustunda hans/hennar.
Vinsamlega skrifaðu inn.
Að jafnaði vinnur hann/hún _________________ klukkustundir á viku, að yfirvinnu meðtalinni.
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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 launþegi 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.

E18. Er/var maki þinn, eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með, launþegi, sjálfstætt
starfandi eða í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Launþegi

2

Sjálfstætt starfandi, ekki með starfsmenn í vinnu

3

Sjálfstætt starfandi með starfsmenn í vinnu

4

Í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu

E19.

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
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E20. 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?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

E21. 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

Í launaðri vinnu (sem launþegi, sjálfstætt starfandi eða starfandi í
fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu)

2

Atvinnulaus og í leit að vinnu

3

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
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E22.

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

E23.

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

E24. Að frátöldum sérstökum tilefnum, s.s. hjónavígslum, jarðarförum o.þ.h., hve oft sækir
þú trúarlegar athafnir?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Nokkrum sinnum í viku eða oftar

2

Einu sinni í viku

3

Tvisvar eða þrisvar í mánuði

4

Einu sinni í mánuði

5

Nokkrum sinnum á ári

6

Einu sinni á ári

7

Sjaldnar en einu sinni á ári

8

Aldrei
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E25. 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

E26. Sumt fólk nú til dags kýs af ýmsum ástæðum ekki í kosningum. Kaust þú í síðustu
alþingiskosningum á Íslandi í apríl 2013?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Já, ég kaus

Vinsamlega svaraðu spurningu E27

2

Nei, ég kaus ekki

Vinsamlega svaraðu spurningu E28 næst

3

Ég hafði ekki kosningarétt í síðustu
kosningum

Vinsamlega svaraðu spurningu E28 næst
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E27.

Hvaða flokk kaust þú í síðustu alþingiskosningum í apríl 2013?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Alþýðufylkinguna (R)

2

Bjarta framtíð (A)

3

Dögun (P)

4

Flokk heimilanna (I)

5

Framboð Sturlu Jónssonar (K)

6

Framsóknarflokkinn (B)

7

Hægri græna (G)

8

Húmanistaflokkinn (H)

9

Landsbyggðarflokkinn (M)

10

Lýðræðisvaktina (L)

11

Pírata (Þ)

12

Regnbogann (J)

13

Samfylkinguna (S)

14

Sjálfstæðisflokkinn (D)

15

Vinstri hreyfinguna - grænt framboð (V)

16

Annan flokk, hvern?_______________________

17

Skilaði auðu

E28.

Tilheyrir þú þjóðarbroti eða þjóðernislegum minnihlutahópi hér á Íslandi?

Vinsamlega skrifaðu inn eða merktu við svarmöguleikann.
1

Já, hverjum? _______________________________

2

Nei

E29-30.
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?
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E31.

Hvað er yngsta barnið á heimilinu gamalt?

Vinsamlega skrifaðu inn aldur eða merktu við svarmöguleikann.

Aldur yngsta barns______________ ára
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E32.

Á ekki við/ engin börn á heimilinu

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 E34 næst

E33. 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.

E34.

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

Hef aldrei verið í hjónabandi
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E35.

Í hvaða landi fæddist faðir þinn?

Vinsamlega skrifaðu inn landið eða merktu við svarmöguleikann.
1

Íslandi

2

Öðru landi en Íslandi, hvaða?_______________________

E36.

Í hvaða landi fæddist móðir þín?

Vinsamlega skrifaðu inn landið eða merktu við svarmöguleikann.
1

Íslandi

2

Öðru landi en Íslandi, hvaða?_______________________

E37.

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
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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.
Passað verður upp á að halda fjölda kannana sem sendar verða á hvern einstakling í lágmarki. Þú
hefur svo alltaf möguleika á að skrá þig af netfangalistanum hvenær sem er.
F1.

Hefur þú áhuga á að taka þátt í netpanelinum?
1

Já

2

Nei

F2.
Ef þú hefur áhuga á að taka þátt í netpanelinum, vinsamlega skrifaðu netfang þitt hér að
neðan.

F3.
Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri varðandi könnunina sem heild eða einstaka
spurningar?

35

Iceland
ISSP 2015 Work Orientations IV
Questionnaire
(Icelandic Web version)

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.
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ISSP 2015 Work Orientation
ISSP_Intro
ISSP Alþjóðlega viðhorfakönnunin
Vinnuviðhorf og vinnuaðstæður
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.
Ýttu á „Áfram“ til að hefja könnunina.
Þakka þér 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.

Q1 Vinsamlega merktu við einn svarmöguleika fyrir hverja fullyrðingu hér að neðan um
hversu sammála eða ósammála þú ert fullyrðingunni, þegar þú hugsar um vinnu almennt.
Mjög
sammála
(1)

Sammála
(2)

Hvorki
sammála
né
ósammála
(3)

Ósammála
(4)

Mjög
ósammála
(5)

Get ekki
valið (8)

Vinna er bara
leið til þess
að vinna sér
inn peninga ekkert meira
en það. (1)













Ég myndi
vilja vera í
launuðu
starfi, jafnvel
þótt ég þyrfti
ekki á
peningunum
að halda. (2)













Q2 Vinsamlega merktu við einn svarmöguleika fyrir hvert eftirtalinna atriða til að gefa til
kynna hversu mikilvæg þau eru fyrir þig í starfi. Hversu mikilvægt er...
Mjög
mikilvægt
(1)

Mikilvægt
(2)

Hvorki
mikilvægt
né ekki
mikilvægt
(3)

Ekki
mikilvægt
(4)

Alls ekki
mikilvægt
(5)

Get ekki
valið (8)

… atvinnuöryggi
(1)













...háar tekjur (2)













… góðir
möguleikar á
framgangi í
starfi (3)













...áhugavert
starf (4)













… starf sem
gerir manni kleift
að vinna
sjálfstætt (5)













… starf sem
gerir manni kleift
að hjálpa öðru
fólki (6)













… starf sem er
mikilvægt fyrir
samfélagið (7)













… starf sem
leyfir manni að
ákveða sjálfur
hvenær dags
eða hvaða daga
maður vinnur (8)













… starf sem
felur í sér
persónuleg
samskipti við
annað fólk (9)













Q3 Hefur þú eða myndir þú einhvern tímann hafna góðum atvinnutækifærum vegna
fjölskyldu þinnar?
 Já, ég hef gert það og myndi líklega gera það aftur (1)
 Já, ég hef gert það en myndi líklega ekki gera það aftur (2)
 Nei, ég hef ekki gert það en myndi líklega gera það (3)
 Nei, ég hef ekki gert það og myndi líklega ekki gera það (4)
 Get ekki valið (8)

Q4 Hefur þú eða myndir þú einhvern tímann halda áfram í starfi sem þú værir ekki
ánægð/ur með vegna fjölskyldu þinnar?
 Já ég hef gert það og myndi líklega gera það aftur (1)
 Já ég hef gert það en myndi líklega ekki gera það aftur (2)
 Nei ég hef ekki gert það en myndi líklega gera það (3)
 Nei ég hef ekki gert það og myndi líklega ekki gera það (4)
 Get ekki valið (8)
Q5 Á síðustu fimm árum, hefur þú verið beitt/ur mismunun á vinnumarkaði, t.d. við umsókn
um starf eða við ákvarðanatöku um launahækkun eða stöðuhækkun?
 Já (1)
 Nei (2)
 Hef ekki verið í starfi eða leitað að starfi (0)
 Vil ekki svara (7)
Display This Question:
If Over the past five years, have you been discriminated against with regard to work, for
instance when applying for a job, or when being considered for a pay increase or
promotion?<o:p></o:p> PLEASE... Yes Is Selected
Q6 Að þínu mati, hver var helsta ástæða þess að þú varst beitt/ur mismunun?
 Aldur minn (1)
 Kynþáttur minn, þjóðernishópur (2)
 Þjóðerni mitt (3)
 Kyn mitt (4)
 Trúarbrögð mín (5)
 Fötlun mín/andleg eða líkamleg veikindi (6)
 Fjölskylduhagir mínir (7)
 Stjórnmálaskoðanir mínar (8)
 Aðrar ástæður (9)
 Get ekki valið (98)
Q7 Á síðastliðnum fimm árum, hefur þú verið áreitt/ur af yfirmönnum eða samstarfsmönnum
á vinnustað þínum, hefur þú til að mynda upplifað einelti, líkamlega eða andlega áreitni?
 Já (1)
 Nei (2)
 Á ekki við (ég er ekki í vinnu/er ekki með yfirmann/samstarfsmenn) (0)
 Vil ekki svara (7)

Q8 Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?
Mjög
sammála
(1)

Sammála
(2)

Hvorki
sammála
né
ósammála
(3)

Ósammála
(4)

Mjög
ósammála
(5)

Get
ekki
valið
(8)

Launþegar
þurfa sterk
verkalýðsfélög
til að verja
hagsmuni
þeirra. (1)













Sterk
verkalýðsfélög
eru slæm fyrir
íslenskt
efnahagslíf. (2)













Q9 Ef þú gætir ráðið vinnufyrirkomulagi þínu núna. Hvert af eftirtöldu myndir þú kjósa?
 Fullt starf [35 klukkustundir eða meira á viku] (1)
 Hlutastarf [10-34 klukkustundir á viku] (2)
 Hlutastarf í minna en [10] klukkustundir á viku (3)
 Ekkert launað starf (4)
 Get ekki valið (8)
Q10 Ert þú í launuðu starfi og/eða sjálfstætt starfandi? Ef þú ert í leyfi EN ert með
ráðningarsamning, vinsamlega merktu við „Já.“
 Já (1)
 Nei (2)
 Vil ekki svara (7)
Q11 Hugsaðu um þann fjölda klukkustunda sem þú vinnur og þær tekjur sem þú færð fyrir
aðalstarf þitt, að meðtaldri reglulegri yfirvinnu. Ef þú gætir aðeins valið einn af eftirtöldum
þremur kostum, hvern þeirra myndir þú kjósa?
 Að vinna fleiri klukkustundir og fá hærri tekjur (1)
 Að vinna jafn margar klukkustundir og fá sömu tekjur (2)
 Að vinna færri klukkustundir og fá lægri tekjur (3)
 Get ekki valið (8)

Q12 Vinsamlega merktu við einn svarmöguleika fyrir hverja fullyrðingu hér að neðan um
aðalstarf þitt. Hversu sammála eða ósammála ertu því að það eigi við um starf þitt.
Mjög
sammála
(1)

Sammála
(2)

Hvorki
sammála
né
ósammála
(3)

Ósammála
(4)

Mjög
ósammála
(5)

Get ekki
valið (8)

Ég nýt
starfsöryggis
(1)













Ég er með
háar tekjur (2)













Ég hef mikla
möguleika á
framgangi í
starfi (3)













Starf mitt er
áhugavert (4)













Ég get unnið
sjálfstætt (5)













Ég get
hjálpað öðru
fólki í starfi
mínu (6)













Starf mitt
gagnast
samfélaginu
(7)













Ég hef
persónuleg
samskipti við
annað fólk í
starfi mínu
(8)













Q13 Nú koma nokkrar spurningar um vinnuaðstæður þínar. Vinsamlega merktu við einn
svarmöguleika fyrir hvert atriði hér að neðan til að sýna hversu oft það á við um starf
þitt. Hversu oft…
Alltaf
(1)

Oft (2)

Stundum
(3)

Næstum
aldrei (4)

Aldrei (5)

Get ekki
valið (8)

... þarftu að
vinna líkamlega
erfiða vinnu? (1)













... finnst þér starf
þitt valda
streitu? (2)













Q14 Hversu oft...
Alltaf
(1)

Oft (2)

Stundum
(3)

Næstum
aldrei (4)

Aldrei (5)

Get ekki
valið (8)

… vinnur þú
heima á
venjulegum
vinnutíma? (1)













… felur starf
þitt í sér vinnu
um helgar?
(2)













Q15 Hver eftirtalinna fullyrðinga lýsir því best hvernig vinnutími þinn er ákveðinn? (Með
vinnutíma er átt við það hvenær þú byrjar og lýkur vinnu, en ekki heildarfjölda vinnustunda á
viku eða mánuði.)
 Vinnuveitandi minn ákveður hvenær vinna hefst og hvenær henni lýkur og ég get ekki
breytt því sjálf/ur (1)
 Ég get ráðið hvenær ég byrja vinnu og lýk henni innan vissra marka (2)
 Mér er algjörlega frjálst að ákveða hvenær ég byrja vinnu og lýk henni (3)
 Vil ekki svara (7)
Q16 Hver eftirfarandi fullyrðinga lýsir best vinnufyrirkomulagi í aðalstarfi þínu?
 Ég hef fastan vinnutíma eða vakt (á daginn, á kvöldin eða á nóttunni) (1)
 Vinnutími minn breytist reglulega (til dæmis frá dagvöktum yfir á kvöldvaktir eða
næturvaktir) (2)
 Vinnutími minn er ákveðinn með stuttum fyrirvara af vinnuveitanda mínum (3)
 Get ekki valið (8)
Q17 Hver af eftirfarandi fullyrðingum lýsir því best hvernig vinna þín er skipulögð?
 Mér er frjálst að skipuleggja vinnu mína sjálf/ur (1)
 Mér er frjálst að skipuleggja vinnu mína sjálf/ur innan vissra marka (2)
 Mér er ekki frjálst að skipuleggja vinnu mína sjálf/ur (3)
 Get ekki valið (8)

Q18 Hversu erfitt myndi það vera fyrir þig að taka klukkustund eða tvær af vinnudeginum til
að sinna persónulegum erindum eða fjölskyldumálum?
 Alls ekki erfitt (1)
 Ekki mjög erfitt (2)
 Nokkuð erfitt (3)
 Mjög erfitt (4)
 Get ekki valið (8)
Q19 Hversu oft finnst þér…
Alltaf
(1)

Oft (2)

Stundum
(3)

Næstum
aldrei (4)

Aldrei (5)

Get ekki
valið (8)

… að kröfur
sem gerðar eru
í starfi þínu
trufli
fjölskyldulíf
þitt? (1)













… að kröfur
sem
fjölskyldulíf þitt
gerir trufli starf
þitt? (2)













Q20 Að hversu miklu leyti nýtist reynsla þín og/eða hæfni úr öðrum störfum í núverandi starfi
þínu?
 Nánast að engu leyti (1)
 Að litlu leyti (2)
 Að miklu leyti (3)
 Nánast að öllu leyti (4)
 Get ekki valið (8)
Q21 Á síðustu 12 mánuðum, hefur þú hlotið einhverja þjálfun til að bæta starfshæfni þína,
annað hvort á vinnustaðnum eða annars staðar?
 Já (1)
 Nei (2)
 Get ekki valið (8)
Q22 Hvernig myndir þú lýsa samskiptum á vinnustað þínum almennt...
Mjög
góð (1)

Frekar
góð (2)

Hvorki
góð né
slæm
(3)

Frekar
slæm
(4)

Mjög
slæm
(5)

Get
ekki
valið
(8)

... milli stjórnenda og
starfsmanna? (1)













... milli
vinnufélaga/samstarfsfólks?
(2)













Q23 Hversu ánægð/ur ert þú í aðalstarfi þínu?
 Að öllu leyti ánægð/ur (1)
 Mjög ánægð/ur (2)
 Frekar ánægð/ur (3)
 Hvorki ánægð/ur né óánægð/ur (4)
 Frekar óánægð/ur (5)
 Mjög óánægð/ur (6)
 Að öllu leyti óánægð/ur (7)
 Get ekki valið (8)
Q24 Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?
Mjög
sammála
(1)

Sammála
(2)

Hvorki
sammála
né
ósammála
(3)

Ósammála
(4)

Mjög
ósammála
(5)

Get ekki
valið (8)

Ég er tilbúin/n
til að leggja
meira á mig í
vinnu en ég
þarf til að
hjálpa
fyrirtækinu
eða
stofnuninni
sem ég starfa
hjá að ná
árangri. (1)













Ég er stolt/ur
af því að
vinna fyrir
fyrirtækið eða
stofnunina
mína. (2)













Ég myndi
hafna öðru
starfi sem
byði töluvert
hærri laun til
þess að halda
áfram á
þessum
vinnustað. (3)













Q25 Ef þú hugsar um það sem þú starfar við, óháð fyrirtækinu eða stofnuninni sem þú
vinnur hjá, hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?
Mjög
sammála
(1)

Sammála
(2)

Hvorki
sammála
né
ósammála
(3)

Ósammála
(4)

Mjög
ósammála
(5)

Get
ekki
valið (8)

Ef ég fengi
tækifæri til,
myndi ég
skipta um
starfsvettvang
og starfa við
eitthvað
annað en ég
geri nú. (1)













Ég er stolt/ur
af því sem ég
starfa við. (2)













Q26 Hversu erfitt eða auðvelt telurðu að það myndi vera fyrir þig að finna starf sem er að
minnsta kosti jafn gott og núverandi starf þitt?
 Mjög auðvelt (1)
 Frekar auðvelt (2)
 Hvorki auðvelt né erfitt (3)
 Frekar erfitt (4)
 Mjög erfitt (5)
 Get ekki valið (8)
Q27 Þegar á heildina er litið, hversu líklegt er að þú munir reyna að finna starf hjá öðru
fyrirtæki eða stofnun á næstu 12 mánuðum?
 Mjög líklegt (1)
 Líklegt (2)
 Ólíklegt (3)
 Mjög ólíklegt (4)
 Get ekki valið (8)
Q28 Hversu miklar áhyggjur, ef einhverjar, hefur þú af hættunni á því að missa vinnuna?
 Ég hef mjög miklar áhyggjur af því (1)
 Ég hef nokkrar áhyggjur af því (2)
 Ég hef litlar áhyggjur af því (3)
 Ég hef engar áhyggjur af því (4)
 Vil ekki svara (7)

Q29 Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? Til að forðast
atvinnuleysi væri ég tilbúin/n til...
Mjög
sammála
(1)

Sammála
(2)

Hvorki
sammála
né
ósammála
(3)

Ósammála
(4)

Mjög
ósammála
(5)

Get
ekki
valið (8)

að taka starfi
sem krefst
nýrrar hæfni.
(1)













að taka
láglaunastarfi.
(2)













að ráða mig í
tímabundið
starf. (3)













að ferðast
langa
vegalengd til
vinnu. (4)













að flytja innan
Íslands. (5)













að flytja til
annars lands.
(6)













Q30 Á síðustu 12 mánuðum, hefur þú unnið einhverja aðra launaða vinnu fyrir utan aðalstarf
þitt?
 Já, á öllu tímabilinu (1)
 Já, á stærstum hluta tímabilsins (2)
 Já, einhvern tímann á tímabilinu (3)
 Nei (4)
 Vil ekki svara (7)
If No Is Selected, Then Skip To End of BlockIf Do not want to answer Is Selected, Then Skip
To End of Block
Q31 Á síðustu 12 mánuðum, hversu mikið vannst þú þér inn í aukastarfi/störfum þínum í
samanburði við aðalstarf þitt?Í aukastarfi/störfum mínum vann ég mér inn…
 mun minna en í aðalstarfi mínu (1)
 minna en í aðalstarfi mínu (2)
 álíka mikið og í aðalstarfi mínu (3)
 meira en í aðalstarfi mínu (4)
 mun meira en í aðalstarfi mínu (5)
 Get ekki valið (8)

Q32 Hefur þú einhvern tímann verið í launuðu starfi í eitt ár eða lengur?
 Já (1)
 Nei (2)
 Vil ekki svara (7)

Display This Question:
If Have you ever had a paid job for one year or more? PLEASE TICK ONE BOX ONLY
Yes Is Selected
Q33a Hvaða ár lauk síðasta launaða starfi þínu?Ef þú vilt ekki svara, vinsamlega veldu „vil
ekki svara“ í listanum.
 2016 (2016)
 2015 (2015)
 2014 (2014)
 2013 (2013)
 2012 (2012)
 2011 (2011)
 2010 (2010)
 2009 (2009)
 2008 (2008)
 2007 (2007)
 2006 (2006)
 2005 (2005)
 2004 (2004)
 2003 (2003)
 2002 (2002)
 2001 (2001)
 2000 (2000)
 1999 (1999)
 1998 (1998)
 1997 (1997)
 1996 (1996)
 1995 (1995)
 1994 (1994)
 1993 (1993)
 1992 (1992)
 1991 (1991)
 1990 (1990)
 1989 (1989)
 1988 (1988)
 1987 (1987)
 1986 (1986)
 1985 (1985)
 1984 (1984)
 1983 (1983)
 1982 (1982)
 1981 (1981)
 1980 (1980)
 1979 (1979)
 1978 (1978)
 1977 (1977)
 1976 (1976)
 1975 (1975)
 1974 (1974)












1973 (1973)
1972 (1972)
1971 (1971)
1970 (1970)
1969 (1969)
1968 (1968)
1967 (1967)
1966 (1966)
1965 eða fyrr (1965)
Vil ekki svara (7)

Display This Question:
If Have you ever had a paid job for one year or more? Please tick one box only. Yes Is
Selected
Q33b Vinsamlega tilgreindu einnig í hvaða mánuði.Ef þú vilt ekki svara, vinsamlega veldu „vil
ekki svara“ í listanum.
 Janúar (1)
 Febrúar (2)
 Mars (3)
 Apríl (4)
 Maí (5)
 Júní (6)
 Júlí (7)
 Ágúst (8)
 September (9)
 Október (10)
 Nóvember (11)
 Desember (12)
 Vil ekki svara (97)
Display This Question:
If Have you ever had a paid job for one year or more? PLEASE TICK ONE BOX ONLY
Yes Is Selected
Q34 Hversu ánægð/ur varst þú í síðasta starfi þínu?
 Að öllu leyti ánægð/ur (1)
 Mjög ánægð/ur (2)
 Frekar ánægð/ur (3)
 Hvorki ánægð/ur né óánægð/ur (4)
 Frekar óánægð/ur (5)
 Mjög óánægð/ur (6)
 Að öllu leyti óánægð/ur (7)
 Get ekki valið (8)

Display This Question:
If Have you ever had a paid job for one year or more? PLEASE TICK ONE BOX ONLY
Yes Is Selected
Q35 Hver var helsta ástæða þess að starfi þínu lauk?
 Ég náði eftirlaunaaldri (1)
 Ég hætti störfum fyrir aldur fram, að eigin ósk (2)
 Ég hætti störfum fyrir aldur fram, ekki að eigin ósk (3)
 Ég hlaut (varanlega) örorku (4)
 Vinnustað mínum var lokað (5)
 Mér var sagt upp (6)
 Ráðningasamningur minn rann út (7)
 Fjölskylduaðstæður (8)
 Ég gifti mig/kvæntist (9)
 Vil ekki svara (97)
Q36 Myndir þú vilja vera í launuðu starfi, annað hvort núna eða í framtíðinni?
 Já (1)
 Nei (2)
 Vil ekki svara (7)
Q37 Hversu líklegt heldur þú að það sé að þú fáir vinnu?
 Mjög líklegt (1)
 Líklegt (2)
 Ólíklegt (3)
 Mjög ólíklegt (4)
 Get ekki valið (8)
Q38 Hversu miklar áhyggjur, ef einhverjar, hefur þú af hættunni á því að þú fáir ekki vinnu?
 Ég hef mjög miklar áhyggjur af því (1)
 Ég hef nokkrar áhyggjur af því (2)
 Ég hef litlar áhyggjur af því (3)
 Ég hef engar áhyggjur af því (4)
 Vil ekki svara (7)

Q39 Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? Til að fá starf væri ég
tilbúin/n til...
Mjög
sammála
(1)

Sammála
(2)

Hvorki
sammála
né
ósammála
(3)

Ósammála
(4)

Mjög
ósammála
(5)

Get
ekki
valið (8)

að taka starfi
sem krefst
nýrrar hæfni.
(1)













að taka
láglaunastarfi.
(2)













að ráða mig í
tímabundið
starf. (3)













að ferðast
langa
vegalengd til
vinnu. (4)













að flytja innan
Íslands. (5)













að flytja til
annars lands.
(6)













Q40 Ef þú hugsar um síðastliðna 12 mánuði, hefurðu gert eitthvað af eftirtöldu til að finna
starf?
Nei (1)

Já, einu sinni
eða tvisvar (2)

Já, oftar en
tvisvar (3)

Vil ekki svara
(7)

Skráð þig hjá opinberri
vinnumiðlun (1)









Skráð þig hjá
einkarekinni
ráðningarþjónustu (2)









Svarað
atvinnuauglýsingum? (3)









Auglýst eftir starfi, til að
mynda á netinu eða í
dagblöðum? (4)









Sótt um starf beint til
atvinnuveitenda? (5)









Beðið ættingja, vini eða
kunningja um aðstoð við
að finna starf? (6)









Q41 Á síðustu 12 mánuðum, hefur þú hlotið einhverja þjálfun til að bæta starfshæfni þína?
 Já (1)
 Nei (2)
 Get ekki valið (8)
Q42 Ert þú að leita að vinnu þessa dagana?
 Já (1)
 Nei (2)
 Vil ekki svara (7)
Q43 Hvaðan færðu helst fjárhagslegan stuðning til framfærslu?
 Núverandi maka eða aðila sem ég er í föstu sambandi með (1)
 Öðrum fjölskyldumeðlimum (2)
 Eftirlaunum (opinberum eða viðbótarlífeyrissparnaði) (3)
 Atvinnuleysisbótum eða örorkubótum (4)
 Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga (5)
 Tilfallandi vinnu (6)
 Námslánum/styrkjum (7)
 Sparnaði (8)
 Fjárfestingum eða leigutekjum (9)
 Öðru (10)
 Vil ekki svara (97)
Q44 Hversu miklar áhyggjur, ef einhverjar, hefur þú af hættunni á að missa þennan helsta
fjárhagslega stuðning þinn?
 Ég hef mjög miklar áhyggjur af því (1)
 Ég hef nokkrar áhyggjur af því (2)
 Ég hef litlar áhyggjur af því (3)
 Ég hef engar áhyggjur af því (4)
 Vil ekki svara (7)
Display This Question:
If Are you currently working for pay? PLEASE TICK ONE BOX ONLY Yes Is Not
Selected
O1 Á síðustu fimm árum, hefur þú einhvern tímann unnið launaða vinnu?
 Já (1)
 Nei (2)
 Vil ekki svara (7)

Display This Question:
If Over the past five years, have you ever worked for pay? Please tick one box only. Yes
Is Selected
Or Are you currently working for pay? If you are currently on leave BUT are in an
employment relatio... Yes Is Selected
O2 Á síðustu fimm árum, hefurðu upplifað einhverjar af eftirfarandi breytingum á
atvinnuþátttöku þinni?
Nei (1)

Já, einu
sinni (2)

Já, tvisvar
sinnum
(3)

Já, þrisvar
sinnum
(4)

Já, oftar
en þrisvar
sinnum (5)

Get ekki
valið (8)

Ég var
atvinnulaus á
tímabili sem
var lengra en
þrír mánuðir.
(1)













Ég skipti um
vinnuveitanda.
(2)













Ég skipti um
starfssvið. (3)













Ég hóf eigin
rekstur/ ég
varð sjálfstætt
starfandi. (4)













Ég tók að mér
aukastarf. (5)













O3 Hvernig myndirðu almennt lýsa núverandi fjárhagsstöðu þinni? Núverandi fjárhagsstaða
mín er...
 Mjög góð (1)
 Góð (2)
 Hvorki góð né slæm (3)
 Slæm (4)
 Mjög slæm (5)
 Get ekki valið (8)
O4 Samanborið við stöðu þína fyrir fimm árum, hvernig myndirðu segja að fjárhagsstaða þín
hafi breyst? Fjárhagsstaða mín í dag er...
 mun betri en fyrir fimm árum (1)
 aðeins betri en fyrir fimm árum (2)
 svipuð og fyrir fimm árum (3)
 aðeins verri en fyrir fimm árum (4)
 mun verri en fyrir fimm árum (5)
 Get ekki valið (8)

O5 Hvernig heldur þú að fjárhagsstaða þín muni breytast á næstu fimm árum?
Fjárhagsstaða mín eftir fimm ár mun líklega verða...
 mun betri en í dag (1)
 aðeins betri en í dag (2)
 svipuð og í dag (3)
 aðeins verri en í dag (4)
 mun verri en í dag (5)
 Get ekki valið (8)
O6 Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?
Mjög
sammála
(1)

Sammála
(2)

Hvorki
sammála
né
ósammála
(3)

Ósammála
(4)

Mjög
ósammála
(5)

Get ekki
valið (8)

Það er gott
fyrir
íslenskt
efnahagslíf
að fólk
sem er 60
ára og
eldra sé í
vinnu. (1)













Þegar fólk
sem er 60
ára og
eldra er í
vinnu er
það að
taka störf
frá yngra
fólki. (2)













O7 Almennt séð, myndir þú segja að heilsa þín væri...
 frábær (1)
 mjög góð (2)
 góð (3)
 sæmileg (4)
 slæm (5)
 Get ekki valið (8)

VE1 Hversu oft hefur þú orðið fyrir meiðslum og þurft að leita til læknis eða
hjúkrunarfræðings vegna meiðslanna síðastliðna 12 mánuði?
 Ég hef ekki orðið fyrir meiðslum síðustu 12 mánuði (0)
 Einu sinni (1)
 Tvisvar (2)
 Þrisvar (3)
 Fjórum sinnum eða oftar (4)
 Vil ekki svara (7)
If I have not been injured in ... Is Selected, Then Skip To How many days, if any, have you
been ...If Do not want to answer Is Selected, Then Skip To How many days, if any, have you
been ...
VE2 Ef þú hefur hlotið meiðsl oftar en einu sinni á síðustu 12 mánuðum, hugsaðu þá bara
um alvarlegustu meiðslin fyrir næstu tvær spurningar (þau meiðsl sem tók þig mestan tíma
að jafna þig á).Eftir hvað voru þessi meiðsl?
 Meiðsl eftir umferðarslys (1)
 Meiðsl eftir heima- eða frítímaslys (2)
 Meiðsl eftir vinnuslys (3)
 Meiðsl eftir íþróttaslys (4)
 Meiðsl eftir ofbeldi, t.d. slagsmál (5)
 Meiðsl eftir annað, hvað? (6) ____________________
 Vil ekki svara (7)
VE3 Misstir þú heilan dag eða meira úr vinnu eða skóla vegna þessara meiðsla?
 Nei, ég missti ekki dag úr vinnu eða skóla (0)
 Já, ég missti 1-6 daga úr vinnu eða skóla (1)
 Já, ég missti 1-3 vikur úr vinnu eða skóla (2)
 Já, ég missti 1-2 mánuði úr vinnu eða skóla (3)
 Já, ég missti 3-6 mánuði úr vinnu eða skóla (4)
 Já, ég missti 7-12 mánuði úr vinnu eða skóla (5)
 Vil ekki svara (7)
VE4 Hversu marga daga, ef einhverja, hefur þú verið frá launaðri vinnu eða skóla vegna
eigin veikinda á síðustu 6 mánuðum?
 Hef ekki verið frá vinnu vegna eigin veikinda á síðustu 6 mánuðum (0)
 Um 1-5 daga (1)
 Um 6-10 daga (2)
 Um 11-20 daga (3)
 Um 21-30 daga (4)
 Um 1-2 mánuði (5)
 Um 3-4 mánuði (6)
 Um 5 mánuði eða meira (7)
 Hef ekkert unnið síðustu 6 mánuði vegna veikinda (8)
 Hef ekkert unnið síðustu 6 mánuði af öðrum ástæðum (9)
 Vil ekki svara (97)

VE5 Hefur þú einhvern tímann veikst vegna vinnu þinnar/vinnuumhverfis?
 Nei (0)
 Já, en hef náð mér og hef haldið áfram í sömu vinnu (1)
 Já, en hef náð mér og skipt um vinnu (2)
 Já, en hef ekki náð mér en hef haldið áfram í sömu vinnu (3)
 Já, en hef ekki náð mér þrátt fyrir nýja vinnu (4)
 Já, náði mér en hef hætt störfum vegna veikindanna (5)
 Já, náði mér en hef hætt störfum af öðrum ástæðum (6)
 Já, náði mér ekki og hef hætt störfum (7)
 Vil ekki svara (97)
VE6 Hamlar heilsa þín vinnu þinni...
 Mjög sjaldan eða aldrei (1)
 Fremur sjaldan (2)
 Stundum (3)
 Fremur oft (4)
 Mjög oft eða alltaf (5)
 Vil ekki svara (7)
VE7 Hefurðu orðið fyrir einhverju af eftirfarandi í tengslum við starf þitt?Vinsamlega merktu
við allt sem við á.
 Einelti (1)
 Kynferðislegri áreitni (2)
 Líkamlegu ofbeldi (3)
 Hótunum (4)
 Nei, aldrei (5)
 Vil ekki svara (7)
If No, never Is Selected, Then Skip To End of BlockIf Do not want to answer Is Selected,
Then Skip To End of Block
VE8 Hver var gerandinn/hverjir voru gerendurnir?Vinsamlega merktu við allt sem við á.
 Viðskiptavinur/skjólstæðingur (1)
 Samstarfsmaður (2)
 Yfirmaður (3)
 Annar, hver? (4) ____________________
 Vil ekki svara (7)
VIRK1 Hefur þú heyrt um þá þjónustu sem VIRK – Starfsendurhæfingarsjóður veitir?
 Nei, ég hef ekki heyrt um hana (0)
 Já, ég hef heyrt um hana en hef ekki notast við þjónustuna (1)
 Já, ég hef verið í starfsendurhæfingu hjá VIRK og gat snúið aftur til/hafið
vinnu/nám/atvinnuleit, að fullu eða að hluta, eftir þá þjónustu (2)
 Já, ég hef verið í starfsendurhæfingu hjá VIRK en ég náði ekki að snúa aftur til/hefja
vinnu/nám/atvinnuleit eftir þá þjónustu (3)
 Vil ekki svara (7)
If No, I have not heard about it Is Selected, Then Skip To In the last 12 months have you
attend...If Do not want to answer Is Selected, Then Skip To In the last 12 months have you
attend...

VIRK2 Hvar fréttir þú fyrst af starfsemi VIRK?
 Á heimasíðu VIRK (1)
 Í bæklingi um VIRK (2)
 Hjá lækni (3)
 Hjá öðru heilbrigðisstarfsfólki (4)
 Hjá stéttarfélaginu (5)
 Hjá lífeyrissjóði (6)
 Hjá atvinnurekanda (7)
 Hjá fjölskyldumeðlimi/vini (8)
 Annars staðar, hvar? (9) ____________________
 Vil ekki svara (97)
VIRK3 Myndir þú ráðleggja öðrum sem þurfa á starfsendurhæfingu að halda að nýta sér
þjónustu VIRK?
 Já (1)
 Nei (2)
 Veit ekki (9)
 Vil ekki svara (7)
Display This Question:
If Are you currently working for pay? If you are currently on leave BUT are in an
employment relatio... Yes Is Selected
VIRK4 Á síðustu 12 mánuðum, hefur þú mætt til vinnu, þrátt fyrir að þér fyndist þú ekki geta
sinnt vinnunni þinni eins vel og þú ert vön/vanur heilsunnar vegna?
 Nei, aldrei (0)
 Já, einu sinni á síðustu 12 mánuðum (1)
 Já, 2-5 sinnum á síðustu 12 mánuðum (2)
 Já, 6 sinnum eða oftar (3)
 Á ekki við/er ekki í vinnu (4)
 Vil ekki svara (7)
Display This Question:
If In the last 12 months have you attended work despite the fact that you felt you could
not carry o... Yes, once in the last 12 months Is Selected
Or In the last 12 months have you attended work despite the fact that you felt you could
not carry o... Yes, 2-5 times in the last 12 months Is Selected
Or In the last 12 months have you attended work despite the fact that you felt you could
not carry o... Yes, 6 times or more often in the last 12 months Is Selected
VIRK5 Í hverju voru veikindi þín fólgin, síðast þegar þú mættir í vinnuna veik/ur?
 Stoðkerfisvandamál (1)
 Streita (2)
 Umgangspestir (3)
 Geðræn vandamál (4)
 Önnur veikindi, hvaða? (5) ____________________
 Vil ekki svara (7)

BV_intro Þá koma nokkrar spurningar um bakgrunn þinn.
SEX Ert þú ...
 Karl (1)
 Kona (2)
 Vil ekki svara (7)

BIRTH Hvað ár ert þú fædd/ur?
 1998 (1998)
 1997 (1997)
 1996 (1996)
 1995 (1995)
 1994 (1994)
 1993 (1993)
 1992 (1992)
 1991 (1991)
 1990 (1990)
 1989 (1989)
 1988 (1988)
 1987 (1987)
 1986 (1986)
 1985 (1985)
 1984 (1984)
 1983 (1983)
 1982 (1982)
 1981 (1981)
 1980 (1980)
 1979 (1979)
 1978 (1978)
 1977 (1977)
 1976 (1976)
 1975 (1975)
 1974 (1974)
 1973 (1973)
 1972 (1972)
 1971 (1971)
 1970 (1970)
 1969 (1969)
 1968 (1968)
 1967 (1967)
 1966 (1966)
 1965 (1965)
 1964 (1964)
 1963 (1963)
 1962 (1962)
 1961 (1961)
 1960 (1960)
 1959 (1959)
 1958 (1958)
 1957 (1957)
 1956 (1956)
 1955 (1955)
 1954 (1954)
 1953 (1953)
 1952 (1952)


















































1951 (1951)
1950 (1950)
1949 (1949)
1948 (1948)
1947 (1947)
1946 (1946)
1945 (1945)
1944 (1944)
1943 (1943)
1942 (1942)
1941 (1941)
1940 (1940)
1939 (1939)
1938 (1938)
1937 (1937)
1936 (1936)
1935 (1935)
1934 (1934)
1933 (1933)
1932 (1932)
1931 (1931)
1930 (1930)
1929 (1929)
1928 (1928)
1927 (1927)
1926 (1926)
1925 (1925)
1924 (1924)
1923 (1923)
1922 (1922)
1921 (1921)
1920 (1920)
1919 (1919)
1918 (1918)
1917 (1917)
1916 (1916)
1915 (1915)
1914 (1914)
1913 (1913)
1912 (1912)
1911 (1911)
1910 (1910)
1909 (1909)
1908 (1908)
1907 (1907)
1906 (1906)
1905 (1905)
1904 (1904)







1903 (1903)
1902 (1902)
1901 (1901)
1900 (1900)
Vil ekki svara (9997)

EDUCYRS Hversu mörgum árum hefur þú lokið 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.
 (1) ____________________
 Ég hef aldrei gengið í skóla (0)
 Veit ekki (99)
 Vil ekki svara (97)
nat_DEGR Hver er hæsta prófgráða sem þú hefur lokið?
 Barnaskólastigi ekki lokið (1)
 Barnaskólapróf (til u.þ.b. 12 ára) (2)
 Unglingapróf (til u.þ.b. 14 ára) (3)
 Grunnskólapróf, gagnfræðapróf, landspróf (4)
 Stutt starfsnám á framhaldsskólastigi (t.d. húsmæðranám, styttra skipastjórnarnám,
grunndeildir í iðngreinum, styttra tónlistarnám) (5)
 Stúdentspróf, próf frá Háskólabrú, próf úr frumgreinadeild (6)
 Iðnnám (7)
 Lengra starfsnám á framhaldsskólastigi (t.d. sjúkraliðanám, nuddaranám, verslunarpróf)
(8)
 Starfsnám eftir lok framhaldsskólastigs (t.d. 4. stigs skipsstjórn eða vélstjórn, læknaritari)
(9)
 Iðnmeistararéttindi (10)
 Stutt hagnýtt nám á háskólastigi, diplóma (11)
 Stutt starfsnám á háskólastigi, grunndiplóma, 2-3 ár (t.d. kerfisfræði, rekstrarfræði,
tónmennta- og hljóðfærakennarar, tónlistarnám á háskólastigi, listnám á háskólastigi)
(12)
 Grunnnám í háskóla BA/BS/BEd eða viðbótardiplóma (13)
 Nám í háskóla sem er lengra en 4 ár en þó til 1. háskólagráðu, s.s. læknisfræði, lögfræði,
lyfjafræði, guðfræði, tannlæknisfræði (14)
 Meistaranám MA/MS (15)
 Doktorspróf PhD (16)
 Annað, hvað? (17) ____________________
 Vil ekki svara (97)

WS_text Næst koma spurningar sem varða stöðu þína á vinnumarkaði. Með stöðu á
vinnumarkaði er 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 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?
 Ég er í launaðri vinnu (1)
 Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður (2)
 Ég hef aldrei verið í launaðri vinnu (3)
 Vil ekki svara (7)
If I am currently not in paid ... Is Selected, Then Skip To THE NEXT QUESTIONS DEAL
WITH SOME MOR...If I have never had paid work Is Selected, Then Skip To Which of the
following best describes...If Do not want to answer Is Selected, Then Skip To Which of the
following best describes...
WRKHRS Hvað vinnur þú að jafnaði marga tíma 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
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 þú/varst þú starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin
fjölskyldu?
 Starfsmaður (1)
 Sjálfstætt starfandi, ekki með starfsmenn í vinnu (2)
 Sjálfstætt starfandi með starfsmenn í vinnu (3)
 Í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu (4)
 Vil ekki svara (7)
Display This Question:
If Are/were you an employee, self-employed, or working for your own family’s
business?Please tick one box only. Self-employed with employees Is Selected
NEMPLOY Hve marga starfsmenn varst þú með, fyrir utan sjálfa/n þig? Vinsamlega skrifaðu
inn
WRKSUP Hefur þú/hafðir þú mannaforráð?
með og bera ábyrgð á störfum annarra.
 Já (1)
 Nei (2)
 Vil ekki svara (7)

Mannaforráð felur í sér að hafa yfirumsjón

Display This Question:
If Do/did you supervise other employees? Please tick one box only. Yes Is Selected
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.
 Ég starfa/starfaði fyrir stofnun/fyrirtæki, rekið í hagnaðarskyni (1)
 Ég starfa/starfaði fyrir stofnun/fyrirtæki, ekki rekið í hagnaðarskyni (2)
 Vil ekki svara (7)
TYPORG2 Starfar/starfaðir þú fyrir opinberan atvinnurekanda eða atvinnurekanda í
einkageiranum?
 Opinberan atvinnurekanda (1)
 Atvinnurekanda í einkageiranum (2)
 Vil ekki svara (7)
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:
 (1) ____________________
 Vil ekki svara (7)
ISCO08b Hvers konar verkum sinnir/sinntir þú að mestum hluta í aðalstarfi þínu? Vinsamlega
lýstu í eins skýru máli og mögulegt er.
 (1) ____________________
 Vil ekki svara (7)
ISCO08c Hvers konar starfsemi fer/fór fram á vinnustaðnum? Vinsamlega lýstu í eins skýru
máli og mögulegt er.
 (1) ____________________
 Vil ekki svara (7)
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.
 Í launaðri vinnu (sem starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða starfandi í fyrirtæki í eigu eigin
fjölskyldu) (1)
 Atvinnulaus og í leit að vinnu (2)
 Í námi (sem ekki er greitt fyrir af atvinnurekanda), í skóla (jafnvel þótt þú sért í sumarfríi)
(3)
 Starfsnemi eða í starfsþjálfun (4)
 Langveik(ur) eða öryrki (5)
 Á eftirlaunum (6)
 Heimavinnandi - að sinna heimilisstörfum, börnum eða öðrum einstaklingum (7)
 Annað (9)
 Vil ekki svara (97)

PARTLIV Átt þú maka eða ert þú í föstu sambandi? Ef já, búið þið saman?
 Já, ég á maka eða er í föstu sambandi og við búum saman (1)
 Já, ég á maka eða er í föstu sambandi en við búum ekki saman (2)
 Nei, ég á hvorki maka né er í föstu sambandi (3)
 Vil ekki svara (7)
If No, I don’t have a spouse/p... Is Selected, Then Skip To Are you or have you ever been a
membe...If Do not want to answer Is Selected, Then Skip To Are you or have you ever been
a membe...
SPWtext Næstu spurningar varða stöðu maka þíns, eða þess aðila sem þú ert í föstu
sambandi með, á vinnumarkaði. Með stöðu á vinnumarkaði er 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 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.
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?
 Hann/hún er í launaðri vinnu (1)
 Hann/hún er ekki í launaðri vinnu núna en hefur verið það áður (2)
 Hann/hún hefur aldrei verið í launaðri vinnu (3)
 Vil ekki svara (7)
If He/she is currently not in ... Is Selected, Then Skip To THE NEXT QUESTIONS DEAL
WITH SOME MOR...If He/she has never had paid work Is Selected, Then Skip To Which of
the following best describes...If Do not want to answer Is Selected, Then Skip To Which of
the following best describes...
SPWRKHRS Hvað vinnur hann/hún að jafnaði marga tíma 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
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?
 Starfsmaður (1)
 Sjálfstætt starfandi, ekki með starfsmenn í vinnu (2)
 Sjálfstætt starfandi með starfsmenn í vinnu (3)
 Í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu (4)
 Vil ekki svara (7)

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.
 Já (1)
 Nei (2)
 Veit ekki (9)
 Vil ekki svara (7)
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:
 (1) ____________________
 Vil ekki svara (7)
SPISCO08b Hvers konar verkum sinnir/sinnti hann/hún að mestum hluta í aðalstarfi
sínu? Vinsamlega lýstu í eins skýru máli og mögulegt er.
 (1) ____________________
 Vil ekki svara (7)
SPISCO08c Hvers konar starfsemi fer/fór fram á vinnustað hans/hennar? Vinsamlega lýstu í
eins skýru máli og mögulegt er.
 (1) ____________________
 Vil ekki svara (7)
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.
 Í launaðri vinnu (sem starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða starfandi í fyrirtæki í eigu eigin
fjölskyldu) (1)
 Atvinnulaus og í leit að vinnu (2)
 Í námi (sem ekki er greitt fyrir af atvinnurekanda) (3)
 Starfsnemi eða í starfsþjálfun (4)
 Langveik(ur) eða öryrki (5)
 Á eftirlaunum (6)
 Heimavinnandi - að sinna heimilisstörfum, börnum eða öðrum einstaklingum (7)
 Annað (9)
 Vil ekki svara (97)
UNION Ert þú eða hefur þú verið meðlimur í stéttarfélagi?
 Já, er meðlimur núna (1)
 Já, hef verið meðlimur, en er það ekki lengur (2)
 Nei, hef aldrei verið meðlimur (3)
 Vil ekki svara (7)

nat_RELIG Tilheyrir þú einhverjum trúarbrögðum? Ef já, hvaða trúfélagi?
 Nei, tilheyri ekki trúarbrögðum eða trúfélagi (0)
 Þjóðkirkjunni (11)
 Kaþólskri trú (1)
 Mótmælendatrú en þó ekki Þjóðkirkjunni (2)
 Rétttrúnaðarkirkjunni (3)
 Annarri kristinni trú (4)
 Gyðingdómi (5)
 Islam (6)
 Búddisma (7)
 Hindúisma (8)
 Öðrum austrænum trúarbrögðum (9)
 Ásatrú (12)
 Öðrum trúarbrögðum (10)
 Vil ekki svara (97)
ATTEND Að frátöldum sérstökum tilefnum, s.s. hjónavígslum, jarðarförum o.þ.h., hve oft
sækir þú trúarlegar athafnir?
 Nokkrum sinnum í viku eða oftar (1)
 Einu sinni í viku (2)
 Tvisvar eða þrisvar í mánuði (3)
 Einu sinni í mánuði (4)
 Nokkrum sinnum á ári (5)
 Einu sinni á ári (6)
 Sjaldnar en einu sinni á ári (7)
 Aldrei (8)
 Vil ekki svara (97)
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?
 10 - Efst (10)
 9 (9)
 8 (8)
 7 (7)
 6 (6)
 5 (5)
 4 (4)
 3 (3)
 2 (2)
 1 - Neðst (1)
 Vil ekki svara (97)

VOTE_LE Sumt fólk nú til dags kýs af ýmsum ástæðum ekki í kosningum. Kaust þú í síðustu
alþingiskosningum á Íslandi í apríl 2013?
 Já, ég kaus (1)
 Nei, ég kaus ekki (2)
 Ég hafði ekki kosningarétt í síðustu kosningum (3)
 Vil ekki svara (7)
Display This Question:
If Some people don't vote nowadays for one reason or another. Did you vote in the last
icelandic nat... Yes, I did vote Is Selected
nat_PRTY Hvaða flokk kaust þú í síðustu alþingiskosningum í apríl 2013?
 Alþýðufylkinguna (R) (1)
 Bjarta framtíð (A) (2)
 Dögun (P) (3)
 Flokk heimilanna (I) (4)
 Framboð Sturlu Jónssonar (K) (5)
 Framsóknarflokkinn (B) (6)
 Hægri græna (G) (7)
 Húmanistaflokkinn (H) (8)
 Landsbyggðarflokkinn (M) (9)
 Lýðræðisvaktina (L) (10)
 Pírata (Þ) (11)
 Regnbogann (J) (12)
 Samfylkinguna (S) (13)
 Sjálfstæðisflokkinn (D) (14)
 Vinstri hreyfinguna - grænt framboð (V) (15)
 Annan flokk, hvern? (16) ____________________
 Skilaði auðu (17)
 Vil ekki svara (97)
nat_ETHN Tilheyrir þú þjóðarbroti eða þjóðernislegum minnihlutahópi hér á Íslandi?
 Já, hverjum? (1) ____________________
 Nei (2)
 Vil ekki svara (7)
HOMPOP Að sjálfum/sjálfri þér meðtöldum/meðtalinni, hve margir, að börnum meðtöldum,
búa að staðaldri á heimilinu?
______ Fullorðnir, 18 ára og eldri? (1)
______ Börn, á aldrinum 6-17 ára? (2)
______ Börn, 5 ára og yngri? (3)
______ Total
AO Hvað er yngsta barnið á heimilinu gamalt? Vinsamlega skrifaðu inn aldur eða merktu
við svarmöguleika eftir því sem við á
 Aldur yngsta barns (1) ____________________
 Á ekki við/engin börn á heimilinu (9)
 Vil ekki svara (7)

nat_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.
 Heildartekjur mínar á mánuði eru að jafnaði: (1) ____________________
 Vil ekki svara (7)
Display This Question:
If Including yourself, how many people – including children – usually live in your
household?Please choose a number in each category. The number appearing in the "total"
row should be the number of pe... Adults of 18 years and older Is Greater Than 1
nat_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.
 Heildartekjur heimilisins á mánuði eru að jafnaði: (1) ____________________
 Vil ekki svara (7)
MARITAL 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.“
 Í hjónabandi (1)
 Í skráðri sambúð (2)
 Skilin/n að borði og sæng (3)
 Fráskilin/n (4)
 Ekkja/ekkill (5)
 Hef aldrei verið í hjónabandi (6)
 Vil ekki svara (97)
F_BORN Í hvaða landi fæddist faðir þinn? Vinsamlega skrifaðu inn landið eða merktu við
svarmöguleikann.
 Íslandi (1)
 Öðru landi en Íslandi, hvaða? (2) ____________________
 Vil ekki svara (7)
M_BORN Í hvaða landi fæddist móðir þín? Vinsamlega skrifaðu inn landið eða merktu við
svarmöguleikann.
 Á Íslandi (1)
 Öðru landi en Íslandi, hvaða? (2) ____________________
 Vil ekki svara (7)
URBRURAL Hvernig myndir þú lýsa staðnum þar sem þú býrð?
 Borg (1)
 Úthverfi borgar (2)
 Bæ á landsbyggðinni (3)
 Minni þéttbýliskjarna (4)
 Bóndabæ eða annars konar sveitaheimili (5)
 Vil ekki svara (7)

