Iceland
ISSP 2019 – Social Inequality V
Questionnaire (Icelandic)

12904 ISSP 2019 Social Inequality
A1
SPJALD 1
Í byrjun eru nokkrar spurningar um tækifæri til að komast lengra en aðrir í þjóðfélaginu.
Vinsamlega gefðu til kynna með því að nota svarmöguleikana á spjaldinu hve mikilvæg þú telur
eftirfarandi atriði vera til að komast lengra en aðrir í þjóðfélaginu.
[LESA UPP HVERJA FULLYRÐINGU OG MERKJA VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA Í HVERRI
LÍNU]
Nauðsynle
gt

Mjög
mikilvæg
t

Frekar
mikilvæg
t

Ekki
mjög
mikilvæg
t

Alls ekki
mikilvæg
t

Get
ekki
vali
ð

Vil
ekki
svar
a

Hversu mikilvægt er
að koma frá ríkri
fjölskyldu?

o

o

o

o

o

o o

Hversu mikilvægt er
að eiga vel
menntaða foreldra?

o

o

o

o

o

o o

Hversu mikilvægt er
að vera sjálf(ur) vel
menntuð/menntaðu
r?

o

o

o

o

o

o o

Hversu mikilvægt er
að vera dugleg(ur) í
vinnu?

o

o

o

o

o

o o

Hversu mikilvægt er
að þekkja rétta
fólkið?

o

o

o

o

o

o o
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Hversu mikilvægt er
að hafa pólitísk
sambönd?

o

o

o

o

o

o o

Hversu mikilvægt er
að múta
einhverjum?

o

o

o

o

o

o o

Hversu mikilvægur
er kynþáttur
einstaklings?

o

o

o

o

o

o o

Hversu mikilvæg
eru trúarbrögð
einstaklings?

o

o

o

o

o

o o

Hversu mikilvægt er
að hafa fæðst sem
karl eða kona?

o

o

o

o

o

o o
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textiA2
EKKERT SPJALD
Okkur langar að vita hversu háar tekjur þú telur að fólk í eftirfarandi störfum hafi.
Vinsamlega segðu mér hversu háar tekjur þú telur að það fái vanalega á mánuði FYRIR
skatta. Margir eru ekki alveg vissir um þetta en besta ágiskun þín er nógu nálægt. Þetta
gæti verið erfitt, en þetta er mjög mikilvægt. Svo vinsamlega reyndu.

A2
Vinsamlega segðu mér hversu miklar tekjur þau fá RAUNVERULEGA á mánuði FYRIR
skatta.
[LESA UPP HVERJA SPURNINGU OG SKRÁ INN UPPHÆÐ - SKRÁ INN 98 FYRIR VEIT
EKKI OG 99 FYRIR VIL EKKI SVARA]

o Um það bil hversu miklar tekjur telur þú að heimilislæknir hafi?
________________________________________________

o Hversu miklar tekjur telur þú að forstjóri í stórfyrirtæki hafi?
________________________________________________

o Hversu miklar tekjur telur þú að starfsmaður í verslun hafi?
________________________________________________

o Hversu miklar tekjur telur þú að ófaglærður verkamaður í verksmiðju hafi?
________________________________________________

o Hversu miklar tekjur telur þú að ráðherra í ríkisstjórn Íslands hafi?
________________________________________________
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textiA3
EKKERT SPJALD
Næst, hversu miklar tekjur telur þú að fólk í eftirfarandi störfum ætti að hafa? Hversu
miklar tekjur telur þú að það ætti að hafa á mánuði, FYRIR skatta, burtséð frá
raunverulegum tekjum þess?

A3
Vinsamlega segðu mér hversu mikið þau ÆTTU að fá í laun á hverjum mánuði FYRIR
skatta.
[LESA UPP HVERJA SPURNINGU OG SKRÁ INN UPPHÆÐ - SKRÁ INN 98 FYRIR VEIT
EKKI OG 99 FYRIR VIL EKKI SVARA]

o Um það bil hversu miklar tekjur telur þú að heimilislæknir ætti að hafa?
________________________________________________

o Hversu miklar tekjur telur þú að forstjóri í stórfyrirtæki ætti að hafa?
________________________________________________

o Hversu miklar tekjur telur þú að starfsmaður í verslun ætti að hafa?
________________________________________________

o Hversu miklar tekjur telur þú að ófaglærður verkamaður í verksmiðju ætti að hafa?
________________________________________________

o Hversu miklar tekjur telur þú að ráðherra í ríkisstjórn Íslands ætti að hafa?
________________________________________________
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A4
SPJALD 2
Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?
[LESA UPP HVERJA FULLYRÐINGU OG MERKJA VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA Í HVERRI
LÍNU]
Mjög
sammála

Sammála

Hvorki
sammála
né
ósammála

Ósammála

Mjög
ósammála

Get
ekki
valið

Vil
ekki
svara

Tekjumunur á
Íslandi er of
mikill

o

o

o

o

o

o o

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

o

o

o

o

o

o o

Stjórnvöld
ættu að veita
atvinnulausum
sómasamleg
lífskjör

o

o

o

o

o

o o

Það er á
ábyrgð
einkafyrirtækja
að draga úr
launamun
starfsfólks
með há laun
og starfsfólks
með lág laun

o

o

o

o

o

o o

A5
SPJALD 3
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Ef þú skoðar listann hér á spjaldinu, hver telur þú að ætti að bera mesta ábyrgð á því að
draga úr tekjumun milli þeirra sem hafa háar tekjur og þeirra sem hafa lágar tekjur?

o Einkafyrirtæki
o Stjórnvöld
o Stéttarfélög
o Hátekjufólk
o Lágtekjufólk
o Ekki þarf að draga úr tekjumun
o Get ekki valið
o Vil ekki svara
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A6
SPJALD 4
Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: Flestir stjórnmálamenn á
Íslandi skeyta ekki um að draga úr tekjumun hátekju- og lágtekjufólks.

o Mjög sammála
o Sammála
o Hvorki sammála né ósammála
o Ósammála
o Mjög ósammála
o Get ekki valið
o Vil ekki svara
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A7
SPJALD 5
Hversu vel telur þú að íslenskum stjórnvöldum gangi nú að draga úr tekjumun hátekjuog lágtekjufólks?

o Mjög vel
o Frekar vel
o Hvorki vel né illa
o Frekar illa
o Mjög illa
o Get ekki valið
o Vil ekki svara
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A8a
SPJALD 6
Finnst þér að tekjuháir einstaklingar ættu að borga stærri hluta af tekjum sínum í skatta
en þeir sem hafa lágar tekjur, sama hluta eða minni hluta?

o Miklu stærri hluta
o Stærri hluta
o Sama hluta
o Minni hluta
o Miklu minni hluta
o Get ekki valið
o Vil ekki svara
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A8b
SPJALD 7
Almennt hvernig myndir þú lýsa sköttum á Íslandi í dag fyrir þá sem hafa háar tekjur?
Skattar eru...
[LESA UPP ALLA SVARMÖGULEIKA]

o allt of háir
o of háir
o um það bil passlegir
o of lágir
o allt of lágir
o Get ekki valið
o Vil ekki svara
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A9a
SPJALD 8
Er það réttlátt eða óréttlátt – rétt eða rangt – að fólk með hærri tekjur geti keypt sér betri
heilbrigðisþjónustu en fólk með lægri tekjur?

o Mjög réttlátt, tvímælalaust rétt
o Nokkuð réttlátt, rétt
o Hvorki réttlátt né óréttlátt, blendnar tilfinningar
o Nokkuð óréttlátt, rangt
o Mjög óréttlátt, tvímælalaust rangt
o Get ekki valið
o Vil ekki svara
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A9b
ÁFRAM SPJALD 8
Er það réttlátt eða óréttlátt – rétt eða rangt – að fólk með hærri tekjur geti keypt betri
menntun fyrir börnin sín heldur en fólk með lægri tekjur?

o Mjög réttlátt, tvímælalaust rétt
o Nokkuð réttlátt, rétt
o Hvorki réttlátt né óréttlátt, blendnar tilfinningar
o Nokkuð óréttlátt, rangt
o Mjög óréttlátt, tvímælalaust rangt
o Get ekki valið
o Vil ekki svara
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A10
SPJALD 9
Sumir finna fyrir reiði vegna misskiptingar auðs milli ríkra og fátækra, en aðrir gera það
ekki. Hvernig líður þér þegar þú hugsar um misskiptingu auðs milli ríkra og fátækra á
Íslandi? Vinsamlega staðsettu þig á kvarða frá 0 til 10, þar sem 0 merkir alls ekki reið(ur)
og 10 merkir gríðarlega reið(ur).

o Alls ekki reið(ur) 0
o1
o2
o3
o4
o5
o6
o7
o8
o9
o Gríðarlega reið(ur)10
o Get ekki valið
o Vil ekki svara
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A11
SPJALD 10
Snúum okkur að mun á milli landa. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi
fullyrðingum?
[LESA UPP HVERJA FULLYRÐINGU OG MERKJA VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA Í HVERRI
LÍNU]
Mjög
sammála

Sammála

Hvorki
sammála
né
ósammála

Ósammála

Mjög
ósammála

Get
ekki
valið

Vil ekki
svara

Núverandi
munur á
efnahag
ríkra og
fátækra
landa er
of mikilll

o

o

o

o

o

o

o

Fólk í
ríkum
löndum
ætti að
greiða
meiri skatt
til að
aðstoða
fólk í
fátækum
löndum

o

o

o

o

o

o

o

Fólki frá
fátækum
löndum
ætti að
vera
heimilt að
starfa í
ríkum
löndum

o

o

o

o

o

o

o
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A12
SPJALD 11
Í öllum löndum er ágreiningur eða jafnvel átök milli ólíkra þjóðfélagshópa. Að þínu mati,
hversu mikil átök eru á Íslandi…
[LESA UPP HVERJA FULLYRÐINGU OG MERKJA VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA Í HVERRI
LÍNU]
Mjög mikil
átök

Mikil átök

Ekki mikil
átök

Engin
átök

Get ekki
valið

Vil ekki
svara

á milli fátækra og
ríkra?

o

o

o

o

o

o

á milli
verkamannastéttar
og millistéttar?

o

o

o

o

o

o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o

o

o

o

o

o

á milli stjórnenda
og starfsmanna?
á milli ungs fólks
og eldra fólks?
á milli fólks sem er
fætt á Íslandi og
fólks frá öðrum
löndum sem hefur
sest að á Íslandi?
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A13
SPJALD 12
Flestum finnst þeir tilheyra ákveðinni stétt. Vinsamlega segðu mér hvaða þjóðfélagsstétt
þú telur þig tilheyra?

o Lægstu stétt
o Verkamannastétt
o Lægri millistétt
o Millistétt
o Efri millistétt
o Efstu stétt
o Get ekki valið
o Vil ekki svara
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A14a
SPJALD 13
Í okkar þjóðfélagi eru hópar sem eiga það til að vera efst í þjóðfélagsstiganum á meðan
aðrir eiga það til að vera á botninum. Hér er kvarði sem nær frá toppnum til botnsins.
Hvar myndir þú staðsetja sjálfa/n þig á þessum kvarða?

o 10 Toppur
o9
o8
o7
o6
o5
o4
o3
o2
o 1 Botn
o Get ekki valið
o Vil ekki svara
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A14b
ÁFRAM SPJALD 13
Ef þú hugsar um fjölskylduna sem þú ólst upp í, hvar passar hún inn í þennan kvarða?

o 10 Toppur
o9
o8
o7
o6
o5
o4
o3
o2
o 1 Botn
o Get ekki valið
o Vil ekki svara
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A14c
ÁFRAM SPJALD 13
Ef þú hugsar 10 ár fram í tímann, hvar telur þú að þú verðir staðsett(ur) á kvarðanum 1 til
10, þar sem 10 er toppurinn og 1 er botninn?

o 10 Toppur
o9
o8
o7
o6
o5
o4
o3
o2
o 1 Botn
o Get ekki valið
o Vil ekki svara
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A15 SPJALD 14
Þegar verið er að ákvarða hve miklar tekjur fólk á að hafa, hversu mikilvægir ættu
eftirfarandi þættir að vera, að þínu mati.
[LESA UPP HVERJA FULLYRÐINGU OG MERKJA VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA Í HVERRI
LÍNU]
Nauðsynlegt

Mjög
mikilvægt

Frekar
mikilvægt

Ekki
mjög
mikilvægt

Alls ekki
mikilvægt

Get
ekki
valið

Vil
ekki
svara

Hve mikil
ábyrgð fylgir
starfinu – hve
mikilvægt telur
þú það vera
þegar ákveða á
tekjur?

o

o

o

o

o

o o

Fjöldi ára sem
fór í menntun
og þjálfun?

o

o

o

o

o

o o

Hvort
einstaklingurinn
þarf að
framfleyta
börnum – hve
mikilvægt ætti
það að vera í
að ákvarða
tekjur?

o

o

o

o

o

o o

Hversu vel
hann eða hún
sinnir starfi
sínu - hversu
mikilvægt ætti
það að vera í
að ákvarða
tekjur?

o

o

o

o

o

o o
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A16
SPJALD 15
Þessar fimm skýringarmyndir sýna ólíkar tegundir þjóðfélaga. Vinsamlega hlustaðu á
lýsingarnar, skoðaðu myndirnar og hugsaðu um hvaða mynd þér finnst lýsa Íslandi best.
[LESA UPP LÝSINGU FYRIR HVERJA MYND]

Tegund A

Tegund B

Tegund C

Tegund D

Tegund E

Fámenn yfirstétt
efst, mjög fátt fólk
í miðjunni og
langflest á
botninum

Þjóðfélag sem
lítur út eins og
pýramídi, með
fámennri yfirstétt
efst, fleira fólk í
miðjunni og flest
á botninum

Pýramídi nema
hvað aðeins fátt
fólk er á
botninum

Þjóðfélag þar
sem flest fólk er í
miðjunni

Margt fólk nálægt
toppnum og
aðeins fátt
nálægt botninum

A16a
ÁFRAM SPJALD 15
Hvernig þjóðfélagsgerð er á Íslandi í dag – hvaða skýringarmynd kemst næst því?

o Tegund A
o Tegund B
o Tegund C
o Tegund D
o Tegund E
o Get ekki valið
o Vil ekki svara
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A16b
ÁFRAM SPJALD 15
Hvernig finnst þér að Ísland ætti að vera – hvað kýst þú helst?

o Tegund A
o Tegund B
o Tegund C
o Tegund D
o Tegund E
o Get ekki valið
o Vil ekki svara
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A17
SPJALD 16
Hversu sanngjörn eða ósanngjörn þykir þér tekjuskipting vera á Íslandi?

o Mjög sanngjörn
o Sanngjörn
o Ósanngjörn
o Mjög ósanngjörn
o Get ekki valið
o Vil ekki svara
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A18a
SPJALD 17
Hversu oft áttu samskipti við fólk sem er mun efnaminna en þú þegar þú ert á
almannafæri? Þetta gæti verið úti á götu, í strætó, verslunum, hverfinu þínu eða á
vinnustaðnum.

o Aldrei
o Sjaldnar en einu sinni í mánuði
o Einu sinni í mánuði
o Nokkrum sinnum í mánuði
o Einu sinni í viku
o Nokkrum sinnum í viku
o Daglega
o Get ekki valið
o Vil ekki svara
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A18b
ÁFRAM SPJALD 17
Hversu oft áttu samskipti við fólk sem er mun efnaðra en þú þegar þú ert á almannafæri?
Þetta gæti verið úti á götu, í strætó, verslunum, hverfinu þínu eða á vinnustaðnum.

o Aldrei
o Sjaldnar en einu sinni í mánuði
o Einu sinni í mánuði
o Nokkrum sinnum í mánuði
o Einu sinni í viku
o Nokkrum sinnum í viku
o Daglega
o Get ekki valið
o Vil ekki svara
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A19a
SPJALD 18
Næstu spurningar eru um fjárhagsstöðu heimilisins.
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
o Frekar erfitt
o Hvorki auðvelt né erfitt
o Frekar auðvelt
o Mjög auðvelt
o Get ekki valið
o Vil ekki svara
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A19b
ÁFRAM SPJALD 18
Hversu erfitt eða auðvelt telur þú að það verði að ná endum saman á heimili þínu á næstu
12 mánuðum?

o Mjög erfitt
o Frekar erfitt
o Hvorki auðvelt né erfitt
o Frekar auðvelt
o Mjög auðvelt
o Get ekki valið
o Vil ekki svara
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A19c
SPJALD 19
Hversu oft sleppir þú eða einhver á heimilinu úr máltíð því ekki eru til nægir peningar
fyrir mat?

o Aldrei
o Sjaldnar en einu sinni í mánuði
o Einu sinni í mánuði
o Nokkrum sinnum í mánuði
o Einu sinni í viku
o Nokkrum sinnum í viku
o Daglega
o Get ekki valið
o Vil ekki svara
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A20
SPJALD 20
Almennt séð, myndir þú segja að fólki sé treystandi eða að aldrei sé of varlega farið í
samskiptum við annað fólk?

o Fólki er nánast alltaf treystandi
o Fólki er yfirleitt treystandi
o Yfirleitt er aldrei of varlega farið í samskiptum við annað fólk
o Nánast aldrei er of varlega farið í samskiptum við annað fólk
o Get ekki valið
o Vil ekki svara
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B1
SPJALD 21
Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum?
[LESA UPP HVERJA FULLYRÐINGU OG MERKJA VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA Í HVERRI
LÍNU]

Mjög
sammála

Sammála

Hvorki
sammála
né
ósammála

Ósammála

Mjög
ósammála

Get
ekki
valið

Vil
ekki
svara

Starfsfólk þarf
öflug
stéttarfélög til
að standa vörð
um hagsmuni
þess

o

o

o

o

o

o o

Starfsfólk ætti
að eiga fulltrúa
í stjórnum
stórra
fyrirtækja

o

o

o

o

o

o o

Stjórnvöld ættu
að gæta þess
að laun
láglaunafólks
hækki í
samræmi við
aukinn hagvöxt

o

o

o

o

o

o o

Stjórnvöld ættu
að taka skref
að því að
takmarka laun
æðstu
stjórnenda í
stórum
fyrirtækjum

o

o

o

o

o

o o
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Besta leiðin til
að bæta lífskjör
allra er að leyfa
fyrirtækjum að
skila góðum
hagnaði

o

o

o

o

o

o o

Stjórnvöld ættu
að fjármagna
verkefni til að
skapa störf,
jafnvel þó
hækka þyrfti
skatta til að
greiða fyrir það

o

o

o

o

o

o o

Stjórnvöld ættu
að styðja við
atvinnugreinar
í hnignun til að
vernda störf,
jafnvel þó
hækka þyrfti
skatta til að
greiða fyrir það

o

o

o

o

o

o o

Stjórnvöld ættu
að veita
háskólanemum
frá tekjulágum
fjölskyldum
fjárhagsaðstoð,
jafnvel þó
hækka þyrfti
skatta til að
greiða fyrir það

o

o

o

o

o

o o
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C1 ÁFRAM SPJALD 21
Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum?
[LESA UPP HVERJA FULLYRÐINGU OG MERKJA VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA Í HVERRI
LÍNU]
Mjög
sammála

Sammála

Hvorki
sammála
né
ósammála

Ósammála

Mjög
ósammála

Get
ekki
valið

Vil
ekki
svara

Starfsfólk
myndi ekki
leggja á sig
að sækja sér
kunnáttu og
réttindi nema
að fá
sérstaklega
greitt fyrir
vikið

o

o

o

o

o

o o

Mikill
tekjumunur
er
nauðsynlegur
til að það geti
ríkt velmegun
á Íslandi

o

o

o

o

o

o o

Ójöfnuður
viðhelst
vegna þess
að hinir ríku
og
valdamiklu
hagnast á
honum

o

o

o

o

o

o o

Ójöfnuður
viðhelst
vegna þess
að venjulegt
fólk tekur
ekki höndum
saman til að
útrýma
honum

o

o

o

o

o

o o
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C2 SPJALD 22
Að hve miklu leyti telur þú að misskipting auðs milli ríkra og fátækra landa sé sanngjörn
eða ósanngjörn?

o Mjög sanngjörn
o Sanngjörn
o Ósanngjörn
o Mjög ósanngjörn
o Get ekki valið
o Vil ekki svara
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F1
SPJALD 46
Þegar þú varst 16 ára, var faðir þinn þá starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða að vinna
fyrir sitt eigið fjölskyldufyrirtæki? Ef faðir þinn var ekki í launuðu starfi á þeim tíma segðu
okkur þá frá síðasta starfi hans fyrir þann tíma.

o Starfsmaður
o Sjálfstætt starfandi og ekki með starfsfólk
o Sjálfstætt starfandi og með starfsfólk
o Að vinna fyrir eigið fjölskyldufyrirtæki
o Faðir var aldrei í launuðu starfi
o Faðir óþekktur
o Veit ekki
o Vil ekki svara
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Display This Question:
If ALLIR SPURÐIR -SPJALD 46Þegar þú varst 16 ára, var faðir þinn þá starfsmaður, sjálfstætt =
Starfsmaður
Or ALLIR SPURÐIR -SPJALD 46Þegar þú varst 16 ára, var faðir þinn þá starfsmaður, sjálfstætt =
Sjálfstætt starfandi og ekki með starfsfólk
Or ALLIR SPURÐIR -SPJALD 46Þegar þú varst 16 ára, var faðir þinn þá starfsmaður, sjálfstætt =
Sjálfstætt starfandi og með starfsfólk
Or ALLIR SPURÐIR -SPJALD 46Þegar þú varst 16 ára, var faðir þinn þá starfsmaður, sjálfstætt = Að
vinna fyrir eigið fjölskyldufyrirtæki
Or ALLIR SPURÐIR -SPJALD 46Þegar þú varst 16 ára, var faðir þinn þá starfsmaður, sjálfstætt =
<em>Veit ekki</em>
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F2
SPJALD 47
Hérna á spjaldinu er listi yfir mismunandi flokka starfa. Í hvernig starfi var faðir þinn
þegar þú varst 16 ára?
[EF SVARANDI ER ÓVISS, LESA: Ef faðir þinn var ekki í launuðu starfi á þeim tíma, segðu
okkur þá frá síðasta starfi hans fyrir þann tíma.]

o Sérfræði- og tæknistörf (svo sem: læknir, kennari, verkfræðingur, listamaður/listakona,
endurskoðandi, hjúkrunarfræðingur)

o Stjórnendastörf (svo sem: bankastjóri, framkvæmdastjóri í stóru fyrirtæki, háttsettur
opinber embættismaður, stjórnandi innan stéttarfélags)

o Skrifstofustörf (svo sem: ritari, gjaldkeri, skrifstofustjóri, bókhaldari)
o Sölustörf (svo sem: sölustjóri, verslunareigandi, aðstoðarmaður í verslun, tryggingasali)
o Þjónustustörf (svo sem: eigandi veitingahúss, lögregluþjónn, þjónn, hárgreiðslumaður/kona, húsvörður)

o Iðnaðarstörf (með iðnmenntun) (svo sem: verkstjóri, bifvélavirki, prentari, saumakona,
tækja- og mótasmiður, rafvirki)

o Sérhæfð störf í iðnaði, störf við vélar eða vélgæslu (svo sem: strætisvagnabílstjóri,
vélamaður)

o Störf ófaglærðra (svo sem: verkamaður/-kona, fiskverkafólk, dyravörður,
verksmiðjustarfsmaður/-kona, hreingerningarstarfsmaður/-kona)

o Landbúnaðarstörf og sjómennska (svo sem: verkamaður/-kona í landbúnaði,
starfsmaður á dráttarvél, sjómaður)

o Eigandi bóndabýlis, stjórnun á sjó (skipstjóri, stýrimaður, bóndi)
o Veit ekki
o Vil ekki svara
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Display This Question:
If SPJALD 47 Hérna á spjaldinu er listi yfir mismunandi flokka starfa. Í hvernig starfi var faðir... =
<strong>Sérfræði- og tæknistörf </strong>(svo sem: læknir, kennari, verkfræðingur, listamaður/listakona,
endurskoðandi, hjúkrunarfræðingur)
Or SPJALD 47 Hérna á spjaldinu er listi yfir mismunandi flokka starfa. Í hvernig starfi var faðir... =
<strong>Stjórnendastörf </strong>(svo sem: bankastjóri, framkvæmdastjóri í stóru fyrirtæki, háttsettur
opinber embættismaður, stjórnandi innan stéttarfélags)
Or SPJALD 47 Hérna á spjaldinu er listi yfir mismunandi flokka starfa. Í hvernig starfi var faðir... =
<strong>Skrifstofustörf </strong>(svo sem: ritari, gjaldkeri, skrifstofustjóri, bókhaldari)
Or SPJALD 47 Hérna á spjaldinu er listi yfir mismunandi flokka starfa. Í hvernig starfi var faðir... =
<strong>Sölustörf</strong> (svo sem: sölustjóri, verslunareigandi, aðstoðarmaður í verslun, tryggingasali)
Or SPJALD 47 Hérna á spjaldinu er listi yfir mismunandi flokka starfa. Í hvernig starfi var faðir... =
<strong>Þjónustustörf </strong>(svo sem: eigandi veitingahúss, lögregluþjónn, þjónn, hárgreiðslumaður/kona, húsvörður)
Or SPJALD 47 Hérna á spjaldinu er listi yfir mismunandi flokka starfa. Í hvernig starfi var faðir... =
<strong>Iðnaðarstörf</strong> (með iðnmenntun) (svo sem: verkstjóri, bifvélavirki, prentari, saumakona,
tækja- og mótasmiður, rafvirki)
Or SPJALD 47 Hérna á spjaldinu er listi yfir mismunandi flokka starfa. Í hvernig starfi var faðir... =
<strong>Sérhæfð störf í iðnaði</strong>, störf við vélar eða vélgæslu (svo sem: strætisvagnabílstjóri,
vélamaður)
Or SPJALD 47 Hérna á spjaldinu er listi yfir mismunandi flokka starfa. Í hvernig starfi var faðir... =
<strong>Störf ófaglærðra</strong> (svo sem: verkamaður/-kona, fiskverkafólk, dyravörður,
verksmiðjustarfsmaður/-kona, hreingerningarstarfsmaður/-kona)
Or SPJALD 47 Hérna á spjaldinu er listi yfir mismunandi flokka starfa. Í hvernig starfi var faðir... =
<strong>Landbúnaðarstörf og sjómennska </strong>(svo sem: verkamaður/-kona í landbúnaði,
starfsmaður á dráttarvél, sjómaður)
Or SPJALD 47 Hérna á spjaldinu er listi yfir mismunandi flokka starfa. Í hvernig starfi var faðir... =
<strong>Eigandi bóndabýlis, stjórnun á sjó</strong> (skipstjóri, stýrimaður, bóndi)
Or If
SPJALD 47 Hérna á spjaldinu er listi yfir mismunandi flokka starfa. Í hvernig starfi var faðir... =
<em>Veit ekki</em>
And ALLIR SPURÐIR -SPJALD 46Þegar þú varst 16 ára, var faðir þinn þá starfsmaður, sjálfstætt =
Starfsmaður
Or If
ALLIR SPURÐIR -SPJALD 46Þegar þú varst 16 ára, var faðir þinn þá starfsmaður, sjálfstætt =
Sjálfstætt starfandi og ekki með starfsfólk
And SPJALD 47 Hérna á spjaldinu er listi yfir mismunandi flokka starfa. Í hvernig starfi var faðir... =
<em>Veit ekki</em>
Or If
SPJALD 47 Hérna á spjaldinu er listi yfir mismunandi flokka starfa. Í hvernig starfi var faðir... =
<em>Veit ekki</em>
And ALLIR SPURÐIR -SPJALD 46Þegar þú varst 16 ára, var faðir þinn þá starfsmaður, sjálfstætt =
Sjálfstætt starfandi og með starfsfólk
Or If
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ALLIR SPURÐIR -SPJALD 46Þegar þú varst 16 ára, var faðir þinn þá starfsmaður, sjálfstætt = Að
vinna fyrir eigið fjölskyldufyrirtæki
And SPJALD 47 Hérna á spjaldinu er listi yfir mismunandi flokka starfa. Í hvernig starfi var faðir... =
<em>Veit ekki</em>

F3
EKKERT SPJALD
Hvernig vinnu vann faðir þinn þegar þú varst 16 ára, hvert var hans helsta starf?
Lýstu því til fulls, með tveimur eða fleiri orðum.
[EF SVARANDI ER ÓVISS, LESA: Ef faðir þinn var ekki í launuðu starfi á þeim tíma, segðu
okkur þá frá síðasta starfi hans fyrir þann tíma.]
[SKRÁ INN HELSTA STARF - SKRÁ INN 98 FYRIR VEIT EKKI OG 99 FYRIR VIL EKKI
SVARA]
________________________________________________________________
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F4
SPJALD 48
Þegar þú varst 16 ára, var móðir þín þá starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða að vinna
fyrir sitt eigið fjölskyldufyrirtæki? Ef móðir þín var ekki í launuðu starfi á þeim tíma segðu
okkur þá frá síðasta starfi hennar fyrir þann tíma.

o Starfsmaður
o Sjálfstætt starfandi og ekki með starfsfólk
o Sjálfstætt starfandi og með starfsfólk
o Að vinna fyrir eigið fjölskyldufyrirtæki
o Móðir var aldrei í launuðu starfi
o Móðir óþekkt
o Veit ekki
o Vil ekki svara
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Display This Question:
If SPJALD 48 Þegar þú varst 16 ára, var móðir þín þá starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða að vinna...
= Starfsmaður
Or SPJALD 48 Þegar þú varst 16 ára, var móðir þín þá starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða að
vinna... = Sjálfstætt starfandi og ekki með starfsfólk
Or SPJALD 48 Þegar þú varst 16 ára, var móðir þín þá starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða að
vinna... = Sjálfstætt starfandi og með starfsfólk
Or SPJALD 48 Þegar þú varst 16 ára, var móðir þín þá starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða að
vinna... = Að vinna fyrir eigið fjölskyldufyrirtæki
Or SPJALD 48 Þegar þú varst 16 ára, var móðir þín þá starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða að
vinna... = <em>Veit ekki</em>
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F5
SPJALD 49
Hérna á spjaldinu er listi yfir mismunandi flokka starfa. Í hvernig starfi var móðir þín
þegar þú varst 16 ára?
[EF SVARANDI ER ÓVISS, LESA: Ef móðir þín var ekki í launuðu starfi á þeim tíma, segðu
okkur þá frá síðasta starfi hennar fyrir þann tíma.]

o Sérfræði- og tæknistörf (svo sem: læknir, kennari, verkfræðingur, listamaður/listakona,
endurskoðandi, hjúkrunarfræðingur)

o Stjórnendastörf (svo sem: bankastjóri, framkvæmdastjóri í stóru fyrirtæki, háttsettur
opinber embættismaður, stjórnandi innan stéttarfélags)

o Skrifstofustörf (svo sem: ritari, gjaldkeri, skrifstofustjóri, bókhaldari)
o Sölustörf (svo sem: sölustjóri, verslunareigandi, aðstoðarmaður í verslun, tryggingasali)
o Þjónustustörf (svo sem: eigandi veitingahúss, lögregluþjónn, þjónn, hárgreiðslumaður/kona, húsvörður)

o Iðnaðarstörf (með iðnmenntun) (svo sem: verkstjóri, bifvélavirki, prentari, saumakona,
tækja- og mótasmiður, rafvirki)

o Sérhæfð störf í iðnaði, störf við vélar eða vélgæslu (svo sem: strætisvagnabílstjóri,
vélamaður)

o Störf ófaglærðra (svo sem: verkamaður/-kona, fiskverkafólk, dyravörður,
verksmiðjustarfsmaður/-kona, hreingerningarstarfsmaður/-kona)

o Landbúnaðarstörf og sjómennska (svo sem: verkamaður/-kona í landbúnaði,
starfsmaður á dráttarvél, sjómaður)

o Eigandi bóndabýlis, stjórnun á sjó (skipstjóri, stýrimaður, bóndi)
o Veit ekki
o Vil ekki svara
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Display This Question:
If SPJALD 49 Hérna á spjaldinu er listi yfir mismunandi flokka starfa. Í hvernig starfi var móðir... =
<strong>Sérfræði- og tæknistörf </strong>(svo sem: læknir, kennari, verkfræðingur, listamaður/listakona,
endurskoðandi, hjúkrunarfræðingur)
Or SPJALD 49 Hérna á spjaldinu er listi yfir mismunandi flokka starfa. Í hvernig starfi var móðir... =
<strong>Stjórnendastörf </strong>(svo sem: bankastjóri, framkvæmdastjóri í stóru fyrirtæki, háttsettur
opinber embættismaður, stjórnandi innan stéttarfélags)
Or SPJALD 49 Hérna á spjaldinu er listi yfir mismunandi flokka starfa. Í hvernig starfi var móðir... =
<strong>Skrifstofustörf</strong> (svo sem: ritari, gjaldkeri, skrifstofustjóri, bókhaldari)
Or SPJALD 49 Hérna á spjaldinu er listi yfir mismunandi flokka starfa. Í hvernig starfi var móðir... =
<strong>Sölustörf</strong> (svo sem: sölustjóri, verslunareigandi, aðstoðarmaður í verslun, tryggingasali)
Or SPJALD 49 Hérna á spjaldinu er listi yfir mismunandi flokka starfa. Í hvernig starfi var móðir... =
<strong>Þjónustustörf </strong>(svo sem: eigandi veitingahúss, lögregluþjónn, þjónn, hárgreiðslumaður/kona, húsvörður)
Or SPJALD 49 Hérna á spjaldinu er listi yfir mismunandi flokka starfa. Í hvernig starfi var móðir... =
<strong>Iðnaðarstörf</strong> (með iðnmenntun) (svo sem: verkstjóri, bifvélavirki, prentari, saumakona,
tækja- og mótasmiður, rafvirki)
Or SPJALD 49 Hérna á spjaldinu er listi yfir mismunandi flokka starfa. Í hvernig starfi var móðir... =
<strong>Sérhæfð störf í iðnaði</strong>, störf við vélar eða vélgæslu (svo sem: strætisvagnabílstjóri,
vélamaður)
Or SPJALD 49 Hérna á spjaldinu er listi yfir mismunandi flokka starfa. Í hvernig starfi var móðir... =
<strong>Störf ófaglærðra</strong> (svo sem: verkamaður/-kona, fiskverkafólk, dyravörður,
verksmiðjustarfsmaður/-kona, hreingerningarstarfsmaður/-kona)
Or SPJALD 49 Hérna á spjaldinu er listi yfir mismunandi flokka starfa. Í hvernig starfi var móðir... =
<strong>Landbúnaðarstörf og sjómennska </strong>(svo sem: verkamaður/-kona í landbúnaði,
starfsmaður á dráttarvél, sjómaður)
Or SPJALD 49 Hérna á spjaldinu er listi yfir mismunandi flokka starfa. Í hvernig starfi var móðir... =
<strong>Eigandi bóndabýlis, stjórnun á sjó</strong> (skipstjóri, stýrimaður, bóndi)
Or If
SPJALD 49 Hérna á spjaldinu er listi yfir mismunandi flokka starfa. Í hvernig starfi var móðir... =
<em>Veit ekki</em>
And SPJALD 48 Þegar þú varst 16 ára, var móðir þín þá starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða að
vinna... = Starfsmaður
Or If
SPJALD 48 Þegar þú varst 16 ára, var móðir þín þá starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða að vinna... =
Sjálfstætt starfandi og ekki með starfsfólk
And SPJALD 49 Hérna á spjaldinu er listi yfir mismunandi flokka starfa. Í hvernig starfi var móðir... =
<em>Veit ekki</em>
Or If
SPJALD 49 Hérna á spjaldinu er listi yfir mismunandi flokka starfa. Í hvernig starfi var móðir... =
<em>Veit ekki</em>
And SPJALD 48 Þegar þú varst 16 ára, var móðir þín þá starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða að
vinna... = Sjálfstætt starfandi og með starfsfólk
Or If
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SPJALD 48 Þegar þú varst 16 ára, var móðir þín þá starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða að vinna... =
Að vinna fyrir eigið fjölskyldufyrirtæki
And SPJALD 49 Hérna á spjaldinu er listi yfir mismunandi flokka starfa. Í hvernig starfi var móðir... =
<em>Veit ekki</em>

F6
EKKERT SPJALD
Hvernig vinnu vann móðir þín þegar þú varst 16 ára, hvert var hennar helsta starf?
Lýstu því til fulls, með tveimur eða fleiri orðum.
[EF SVARANDI ER ÓVISS, LESA: Ef móðir þín var ekki í launuðu starfi á þeim tíma, segðu
okkur þá frá síðasta starfi hennar fyrir þann tíma.]
[SKRÁ INN HELSTA STARF - SKRÁ INN 98 FYRIR VEIT EKKI OG 99 FYRIR VIL EKKI
SVARA]
________________________________________________________________
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G1
Þá koma nokkrar spurningar um bakgrunn þinn.
[ATH SKRÁIÐ KYN - EKKI SPYRJA]

o Karl
o Kona
o Annað
o Veit ekki
G2
EKKERT SPJALD
Hvaða ár ert þú fædd(ur)?
[SKRÁ INN FÆÐINGARÁR, Þ.E. FJÓRA TÖLUSTAFI - SKRÁ INN 9999 FYRIR VIL EKKI
SVARA]
________________________________________________________________
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G3 EKKERT SPJALD
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.
[BYRJAÐ AÐ TELJA VIÐ UPPHAF GRUNNSKÓLA - SKRÁ FJÖLDA ÁRA EÐA MERKJA VIÐ
SVARMÖGULEIKA EFTIR ÞVI SEM VIÐ Á]
________________________________________________________________

o Ég hef aldrei gengið í skóla
o Veit ekki
o Vil ekki svara
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G4 SPJALD 50
Hvert er hæsta stig menntunar sem þú hefur lokið?

o Barnaskólastigi ekki lokið
o Barnaskólapróf (til u.þ.b. 12 ára)
o Unglingapróf (til u.þ.b. 14 ára)
o Grunnskólapróf, gagnfræðapróf, landspróf
o Stutt starfsnám á framhaldsskólastigi (t.d. húsmæðranám, styttra skipstjórnarnám,
grunndeildir í iðngreinum, styttra tónlistarnám)

o Stúdentspróf, próf frá Háskólabrú, próf úr frumgreinadeild
o Iðnnám
o Lengra starfsnám á framhaldsskólastigi (t.d. sjúkraliðanám, nuddaranám, verslunarpróf)
o Starfsnám eftir lok framhaldsskólastigs (t.d. 4. stigs skipsstjórn eða vélstjórn, læknaritari)
o Iðnmeistararéttindi
o Stutt hagnýtt nám á háskólastigi, diplóma
o Stutt starfsnám á háskólastigi, grunndiplóma, 2-3 ár (t.d. kerfisfræði, rekstrarfræði,
tónmennta- og hljóðfærakennarar, tónlistarnám á háskólastigi, listnám á háskólastigi)

o Grunnnám í háskóla BA/BS/BEd eða viðbótardiplóma
o Nám í háskóla sem er lengra en 4 ár en þó til 1. háskólagráðu, s.s. læknisfræði,
lögfræði, lyfjafræði, guðfræði, tannlæknisfræði

o Meistaranám MA/MS
o Doktorspróf PhD
o Annað, hvað? ________________________________________________
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o Veit ekki
o Vil ekki svara
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Gtexti
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 vinsamlega út frá þeirri stöðu sem alla jafna á við þig.

G5
SPJALD 51
Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið
launaða vinnu?

o Ég er í launaðri vinnu
o Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður
o Ég hef aldrei verið í launaðri vinnu
o Vil ekki svara
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Display This Question:
If SPJALD 51 Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið
la... = Ég er í launaðri vinnu

G6 EKKERT SPJALD
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.
[SKRÁ FJÖLDA KLUKKUSTUNDA - SKRÁ INN 9998 FYRIR VEIT EKKI OG 9999 FYRIR VIL
EKKI SVARA]
________________________________________________________________
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Display This Question:
If SPJALD 51 Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið
la... = Ég er í launaðri vinnu
Or SPJALD 51 Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið
la... = Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður

textiG7
Næst er spurt nánar um stöðu þína á vinnumarkaði.
Vinsamlega svaraðu næstu spurningum 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.

Display This Question:
If SPJALD 51 Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið
la... = Ég er í launaðri vinnu
Or SPJALD 51 Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið
la... = Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður

G7
SPJALD 52
Ert/varst þú starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin
fjölskyldu?

o Starfsmaður
o Sjálfstætt starfandi, ekki með starfsmenn í vinnu
o Sjálfstætt starfandi með 1 til 9 starfsmenn í vinnu
o Sjálfstætt starfandi með 10 eða fleiri starfsmenn í vinnu
o Í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu
o Vil ekki svara
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Display This Question:
If SPJALD 51 Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið
la... = Ég er í launaðri vinnu
Or SPJALD 51 Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið
la... = Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður

G8
EKKERT SPJALD
Hefur/hafðir þú mannaforráð?
Mannaforráð fela í sér að hafa yfirumsjón með og bera ábyrgð á störfum annarra.

o Já
o Nei
o Vil ekki svara

Display This Question:
If EKKERT SPJALD Hefur/hafðir þú mannaforráð? Mannaforráð fela í sér að hafa yfirumsjón með
og ber... = Já

G9
EKKERT SPJALD
Hve mörgum starfsmönnum hefur/hafðir þú yfirumsjón með?
[SKRÁ INN FJÖLDA STARFSMANNA - SKRÁ INN 9998 FYRIR VEIT EKKI OG 9999 FYRIR
VIL EKKI SVARA]
________________________________________________________________
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Display This Question:
If SPJALD 51 Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið
la... = Ég er í launaðri vinnu
Or SPJALD 51 Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið
la... = Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður

G10
SPJALD 53
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
o Ég starfa/starfaði fyrir stofnun/fyrirtæki, ekki rekið í hagnaðarskyni
o Veit ekki
o Vil ekki svara
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Display This Question:
If SPJALD 51 Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið
la... = Ég er í launaðri vinnu
Or SPJALD 51 Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið
la... = Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður

G11
SPJALD 54
Starfar/starfaðir þú fyrir opinberan atvinnurekanda eða atvinnurekanda í einkageiranum?

o Opinberan atvinnurekanda
o Atvinnurekanda í einkageiranum
o Veit ekki
o Vil ekki svara
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Display This Question:
If SPJALD 51 Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið
la... = Ég er í launaðri vinnu
Or SPJALD 51 Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið
la... = Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður
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G12
SPJALD 55
Á þessu spjaldi er listi yfir mismunandi flokka starfa. Hvers konar starfi gegnir/gegndir
þú?
[EF SVARANDI ER ÓVISS, LESA: Ef þú ert ekki í launuðu starfi núna, segðu okkur þá frá
síðasta starfi þínu.]

o Sérfræði- og tæknistörf (svo sem: læknir, kennari, verkfræðingur, listamaður/listakona,
endurskoðandi, hjúkrunarfræðingur)

o Stjórnendastörf (svo sem: bankastjóri, framkvæmdastjóri í stóru fyrirtæki, háttsettur
opinber embættismaður, stjórnandi innan stéttarfélags)

o Skrifstofustörf (svo sem: ritari, gjaldkeri, skrifstofustjóri, bókhaldari)
o Sölustörf (svo sem: sölustjóri, verslunareigandi, aðstoðarmaður í verslun, tryggingasali)
o Þjónustustörf (svo sem: eigandi veitingahúss, lögregluþjónn, þjónn, hárgreiðslumaður/kona, húsvörður)

o Iðnaðarstörf (með iðnmenntun) (svo sem: verkstjóri, bifvélavirki, prentari, saumakona,
tækja- og mótasmiður, rafvirki)

o Sérhæfð störf í iðnaði, störf við vélar eða vélgæslu (svo sem: strætisvagnabílstjóri,
vélamaður)

o Störf ófaglærðra (svo sem: verkamaður/-kona, fiskverkafólk, dyravörður,
verksmiðjustarfsmaður/-kona, hreingerningarstarfsmaður/-kona)

o Landbúnaðarstörf og sjómennska (svo sem: verkamaður/-kona í landbúnaði,
starfsmaður á dráttarvél, sjómaður)

o Eigandi bóndabýlis, stjórnun á sjó (skipstjóri, stýrimaður, bóndi)
o Vil ekki svara
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Display This Question:
If SPJALD 51 Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið
la... = Ég er í launaðri vinnu
Or SPJALD 51 Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið
la... = Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður

G13a
EKKERT SPJALD
Hvert er/var starfsheiti þitt?
[SKRÁ INN UPPLÝSINGAR - SKRÁ INN 99 FYRIR VIL EKKI SVARA]
________________________________________________________________

Display This Question:
If SPJALD 51 Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið
la... = Ég er í launaðri vinnu
Or SPJALD 51 Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið
la... = Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður

G13b
EKKERT SPJALD
Hvers konar verkum sinnir/sinntir þú helst í þessu aðalstarfi þínu?
Vinsamlega lýstu í eins skýru máli og mögulegt er.
[SKRÁ INN UPPLÝSINGAR - SKRÁ INN 99 FYRIR VIL EKKI SVARA]
________________________________________________________________
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Display This Question:
If SPJALD 51 Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið
la... = Ég er í launaðri vinnu
Or SPJALD 51 Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið
la... = Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður

G13c
EKKERT SPJALD
Hvers konar starfsemi fer/fór fram á vinnustaðnum?
Vinsamlega lýstu í eins skýru máli og mögulegt er.
[SKRÁ INN UPPLÝSINGAR - SKRÁ 99 FYRIR VIL EKKI SVARA]
________________________________________________________________
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G14
SPJALD 56
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.

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

o Atvinnulaus og í leit að vinnu
o Í námi (sem ekki er greitt fyrir af atvinnurekanda), í skóla (jafnvel þótt þú sért í sumarfríi)
o Starfsnemi eða í starfsþjálfun/á samningi
o Langveik/ur eða öryrki
o Á eftirlaunum
o Heimavinnandi - að sinna heimilisstörfum, börnum eða öðrum einstaklingum
o Annað, hvað? ________________________________________________
o Veit ekki
o Vil ekki svara
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G17
SPJALD 58
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
o Já, ég á maka eða er í föstu sambandi en við búum ekki saman
o Nei, ég á hvorki maka né er í föstu sambandi
o Vil ekki svara
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Display This Question:
If SPJALD 58 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
Or SPJALD 58 Átt þú maka eða ert þú í föstu sambandi? Ef já, búið þið saman? = Já, ég á maka
eða er í föstu sambandi en við búum ekki saman

Gtexti
Næstu spurningar varða stöðu maka þíns á vinnumarkaði, eða þess aðila sem þú ert í
föstu sambandi með.
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.

Display This Question:
If SPJALD 58 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
Or SPJALD 58 Átt þú maka eða ert þú í föstu sambandi? Ef já, búið þið saman? = Já, ég á maka
eða er í föstu sambandi en við búum ekki saman

G18
SPJALD 59
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?
[MERKJA VIÐ EINN SVARMÖGULEIKA - EF ERFITT ER AÐ VELJA Á MILLI
SVARMÖGULEIKA SKAL MERKJA VIÐ ÞANN SVARMÖGULEIKA SEM ER OFAR]

o Hann/hún er í launaðri vinnu
o Hann/hún er ekki í launaðri vinnu núna en hefur verið það áður
o Hann/hún hefur aldrei verið í launaðri vinnu
o Vil ekki svara
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Display This Question:
If SPJALD 59 Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur
hann/... = Hann/hún er í launaðri vinnu

G19
EKKERT SPJALD
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.
[SKRÁ FJÖLDA KLUKKUSTUNDA - SKRÁ INN 9998 FYRIR VEIT EKKI OG 9999 FYRIR VIL
EKKI SVARA]

________________________________________________________________
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Display This Question:
If SPJALD 59 Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur
hann/... = Hann/hún er í launaðri vinnu
Or SPJALD 59 Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur
hann/... = Hann/hún er ekki í launaðri vinnu núna en hefur verið það áður

Gtexti20
Næst er spurt nánar um stöðu maka þíns á vinnumarkaði, eða þess aðila sem þú ert í
föstu sambandi með.
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.
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Display This Question:
If SPJALD 59 Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur
hann/... = Hann/hún er í launaðri vinnu
Or SPJALD 59 Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur
hann/... = Hann/hún er ekki í launaðri vinnu núna en hefur verið það áður

G20
SPJALD 60
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
o Sjálfstætt starfandi, ekki með starfsmenn í vinnu
o Sjálfstætt starfandi með starfsmenn í vinnu
o Í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu
o Vil ekki svara
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Display This Question:
If SPJALD 59 Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur
hann/... = Hann/hún er í launaðri vinnu
Or SPJALD 59 Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur
hann/... = Hann/hún er ekki í launaðri vinnu núna en hefur verið það áður

G21
EKKERT SPJALD
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
o Nei
o Veit ekki
o Vil ekki svara
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Display This Question:
If SPJALD 59 Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur
hann/... = Hann/hún er í launaðri vinnu
Or SPJALD 59 Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur
hann/... = Hann/hún er ekki í launaðri vinnu núna en hefur verið það áður

G22
SPJALD 61
Hér er listi yfir mismunandi flokka starfa. Hvers konar starfi gegnir/gegndi maki þinn?
[EF SVARANDI ER ÓVISS, LESA: Ef hún/hann er ekki í launuðu starfi núna, segðu okkur þá frá
síðasta starfi hennar/hans.]

o Sérfræði- og tæknistörf (svo sem: læknir, kennari, verkfræðingur, listamaður/listakona,
endurskoðandi, hjúkrunarfræðingur)

o Stjórnendastörf (svo sem: bankastjóri, framkvæmdastjóri í stóru fyrirtæki, háttsettur
opinber embættismaður, stjórnandi innan stéttarfélags)

o Skrifstofustörf (svo sem: ritari, gjaldkeri, skrifstofustjóri, bókhaldari)
o Sölustörf (svo sem: sölustjóri, verslunareigandi, aðstoðarmaður í verslun, tryggingasali)
o Þjónustustörf (svo sem: eigandi veitingahúss, lögregluþjónn, þjónn, hárgreiðslumaður/kona, húsvörður)

o Iðnaðarstörf (með iðnmenntun) (svo sem: verkstjóri, bifvélavirki, prentari, saumakona,
tækja- og mótasmiður, rafvirki)

o Sérhæfð störf í iðnaði, störf við vélar eða vélgæslu (svo sem: strætisvagnabílstjóri,
vélamaður)

o Störf ófaglærðra (svo sem: verkamaður/-kona, fiskverkafólk, dyravörður,
verksmiðjustarfsmaður/-kona, hreingerningarstarfsmaður/-kona)

o Landbúnaðarstörf og sjómennska (svo sem: verkamaður/-kona í landbúnaði,
starfsmaður á dráttarvél, sjómaður)

o Eigandi bóndabýlis, stjórnun á sjó (skipstjóri, stýrimaður, bóndi)
o Vil ekki svara
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Display This Question:
If SPJALD 59 Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur
hann/... = Hann/hún er í launaðri vinnu
Or SPJALD 59 Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur
hann/... = Hann/hún er ekki í launaðri vinnu núna en hefur verið það áður

G23a
Hvert er/var starfsheiti hans/hennar?
Vinsamlega lýstu í eins skýru máli og mögulegt er.

[SKRÁ INN UPPLÝSINGAR -SKRÁ INN 98 FYRIR VEIT EKKI OG 99 FYRIR VIL EKKI SVARA]
________________________________________________________________

Display This Question:
If SPJALD 59 Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur
hann/... = Hann/hún er í launaðri vinnu
Or SPJALD 59 Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur
hann/... = Hann/hún er ekki í launaðri vinnu núna en hefur verið það áður

G23b
Hvers konar verkum sinnir/sinnti hann/hún helst í aðalstarfi sínu?
Vinsamlega lýstu í eins skýru máli og mögulegt er.

[SKRÁ INN UPPLÝSINGAR - SKRÁ INN 99 FYRIR VIL EKKI SVARA]

________________________________________________________________
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Display This Question:
If SPJALD 59 Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur
hann/... = Hann/hún er í launaðri vinnu
Or SPJALD 59 Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur
hann/... = Hann/hún er ekki í launaðri vinnu núna en hefur verið það áður

G23c
Hvers konar starfsemi fer/fór fram á vinnustað hans/hennar?
Vinsamlega lýstu í eins skýru máli og mögulegt er.

[SKRÁ INN UPPLÝSINGAR - SKRÁ INN 99 FYRIR VIL EKKI SVARA]
________________________________________________________________
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Display This Question:
If SPJALD 58 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
Or SPJALD 58 Átt þú maka eða ert þú í föstu sambandi? Ef já, búið þið saman? = Já, ég á maka
eða er í föstu sambandi en við búum ekki saman

G24 SPJALD 62
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 um
hann/hana.

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

o Atvinnulaus og í leit að vinnu
o Í námi (sem ekki er greitt fyrir af atvinnurekanda), í skóla (jafnvel þótt hann/hún sé í
sumarfríi)

o Starfsnemi eða í starfsþjálfun/á samningi
o Langveik/ur eða öryrki
o Á eftirlaunum
o Heimavinnandi - að sinna heimilisstörfum, börnum eða öðrum einstaklingum
o Annað
o Veit ekki
o Vil ekki svara
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G25
SPJALD 63
Ert þú eða hefur þú verið meðlimur í stéttarfélagi?

o Já, er meðlimur núna
o Já, hef verið meðlimur, en er það ekki lengur
o Nei, hef aldrei verið meðlimur
o Veit ekki
o Vil ekki svara
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G26 EKKERT SPJALD
Tilheyrir þú einhverjum trúarbrögðum eða trúfélagi? Ef já, hvaða?
[LESIÐ EKKI VALMÖGULEIKA NEMA NAUÐSYN BERI TIL]

o Nei, tilheyri ekki trúarbrögðum eða trúfélagi
o Þjóðkirkjunni
o Kaþólskri trú
o Mótmælendatrú en þó ekki Þjóðkirkjunni
o Rétttrúnaðarkirkjunni
o Annarri kristinni trú
o Gyðingdómi
o Islam
o Búddisma
o Hindúisma
o Öðrum austrænum trúarbrögðum
o Ásatrú
o Öðrum trúarbrögðum, hvaða?
________________________________________________

o Veit ekki
o Vil ekki svara
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G27 SPJALD 64
Að frátöldum sérstökum tilefnum, s.s. hjónavígslum, jarðarförum o.þ.h., hve oft sækir þú
trúarlegar athafnir?
[EF SVARANDI Á ERFITT MEÐ AÐ GREINA Á MILLI VALKOSTA 2 OG 3 Á AÐ MERKJA VIÐ
VALKOST 2]

o Nokkrum sinnum í viku eða oftar
o Einu sinni í viku
o Tvisvar eða þrisvar í mánuði
o Einu sinni í mánuði
o Nokkrum sinnum á ári
o Einu sinni á ári
o Sjaldnar en einu sinni á ári
o Aldrei
o Vil ekki svara

Page 71 of 81

G28
EKKERT SPJALD
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
o Nei, ég kaus ekki
o Ég hafði ekki kosningarétt í síðustu kosningum
o Vil ekki svara
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Display This Question:
If EKKERT SPJALD Sumt fólk nú til dags kýs af ýmsum ástæðum ekki í kosningum. Kaust þú í
síðustu alþ... = Já, ég kaus

G29 SPJALD 65
Hvaða flokk kaust þú í síðustu alþingiskosningum í október 2017?

o Alþýðufylkinguna (R)
o Bjarta framtíð (A)
o Dögun (T)
o Flokk fólksins (F)
o Framsóknarflokkinn (B)
o Miðflokkinn (M)
o Pírata (P)
o Samfylkinguna (S)
o Sjálfstæðisflokkinn (D)
o Viðreisn (C)
o Vinstri hreyfinguna - grænt framboð (V)
o Annan flokk, hvern? ________________________________________________
o Skilaði auðu
o Veit ekki
o Vil ekki svara
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G30
SPJALD 66
Hvaða þjóðernishópi finnst þér þú tilheyra?
Vinsamlega veldu einn eða tvo valmöguleika af spjaldinu

▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢

Íslendingum
Pólverjum
Litháum
Filippseyingum
Lettum
Rúmenum
Þjóðverjum
Tælendingum
Bretum
Portúgölum
Bandaríkjamönnum
Víetnömum
Spánverjum
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▢
▢
▢
▢

Dönum
Svíum
Norðmönnum

Öðrum hópi/hópum, hverjum?
________________________________________________

▢
▢
▢

⊗Tilheyri engum hóp
⊗Veit ekki
⊗Vil ekki svara
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G31-34
EKKERT SPJALD
Næst spyrjum við um hve margir búa venjulega á heimili þínu?
[SLÁ INN TÖLUGILDI]
Að sjálfum/sjálfri þér meðtöldum/meðtalinni, hve margir fullorðnir, 18 ára og eldri, búa venjulega
á heimilinu? : _______
Hve mörg börn á aldrinum 6-17 ára búa venjulega á heimilinu? : _______
Og hve mörg börn, 5 ára og yngri, búa venjulega á heimilinu? : _______
Total : ________

Búa þá/Býr þá [SAMTALS] venjulega á heimilinu í heildina?
[LESA TÖLU ÚR SAMTALSREIT- EF TALAN PASSAR EKKI ÞARF AÐ LAGFÆRA FJÖLDA Í
VIÐEIGANDI REITUM]
***EF NEI, LESA: Þá Stemmir þetta ekki hjá mér, ég ætla að fá að spyrja þig aftur um fjölda á
heimili..... [LESA AFTUR SPURNINGAR UM FJÖLDA Á HEIMILI OG LAGA FJÖLDATÖLUR]

o Vil ekki svara

Page 76 of 81

G35 SPJALD - ATH SÉR SPJALD
Þegar lagðar eru saman allar tekjur þínar, getur þú sagt mér hvaða bókstafur á þessu
spjaldi lýsir best heildartekjum þínum 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 og miðaðu við þann hluta
spjaldsins sem hentar þér best, þ.e. mánaðarlegar eða árlegar tekjur. Svaraðu með því að
tilgreina viðeigandi bókstaf á spjaldinu.
Mánaðarlegar tekjur þínar Árstekjur þínar
o

Q Engar tekjur

Engar tekjur

Q

o

J

Lægri en 1,2 milljónir

J

o

R 100 þús. - 199 þús.

1,2 – 2,3 millj.

R

o

C 200 þús. – 299 þús.

2,4 – 3,5 millj.

C

o

M 300 þús. – 399 þús.

3,6 – 4,7 millj.

M

o

F 400 þús. – 499 þús.

4,8 – 5,9 millj.

F

o

S 500 þús. – 599 þús.

6 – 7,1 millj.

S

o

K 600 þús. – 699 þús.

7,2 – 8,3 millj.

K

o

P 700 þús. – 799 þús.

8,4 – 9,5 millj.

P

o

D 800 þús. – 899 þús.

9,6 – 10,7 millj.

D

o

H 900 þús. – 999 þús.

10,8 – 11,9 millj.

H

o

U 1.000 þús. – 1.099 þús.

12 – 13,1 millj.

U

o

N 1.100 þús. – 1.199 þús.

13,2 – 14,3 millj.

N

o

T 1.200 þús. – 1.299 þús.

14,4 – 15,5 millj.

T

o

B 1.300 þús. – 1.499 þús.

15,6 – 17,9 millj.

B

o

L 1.500 þús. – 1.899 þús.

18 – 22,7 millj.

L

o

O 1.900 þús. – 2.699 þús.

22,8 – 32,3 millj.

O

o

Y 2.700 þús. – 3.500 þús.

32,4 – 42 millj.

Y

o

I

Hærri en 42 milljónir

I

Lægri en 100 þúsund

Hærri en 3.500 þúsund

o

Get ekki valið

o

Vil ekki svara
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Display This Question:
If EKKERT SPJALD Næst spyrjum við um hve margir búa venjulega á heimili þínu? [SLÁ INN
TÖLUGILDI]... [ Að sjálfum/sjálfri þér meðtöldum/meðtalinni, hve margir fullorðnir, 18 ára og eldri, búa
venjulega á heimilinu? ] >= 2

G36 ÁFRAM SÉR SPJALD
En hvaða bókstafur á þessu spjaldi lýsir best heildartekjum heimilis þíns að jafnaði 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 með því að tilgreina viðeigandi bókstaf á spjaldinu.
Mánaðarlegar tekjur þínar Árstekjur þínar
o

Q Engar tekjur

Engar tekjur

Q

o

J

Lægri en 1,2 milljónir

J

o

R 100 þús. - 199 þús.

1,2 – 2,3 millj.

R

o

C 200 þús. – 299 þús.

2,4 – 3,5 millj.

C

o

M 300 þús. – 399 þús.

3,6 – 4,7 millj.

M

o

F 400 þús. – 499 þús.

4,8 – 5,9 millj.

F

o

S 500 þús. – 599 þús.

6 – 7,1 millj.

S

o

K 600 þús. – 699 þús.

7,2 – 8,3 millj.

K

o

P 700 þús. – 799 þús.

8,4 – 9,5 millj.

P

o

D 800 þús. – 899 þús.

9,6 – 10,7 millj.

D

o

H 900 þús. – 999 þús.

10,8 – 11,9 millj.

H

o

U 1.000 þús. – 1.099 þús.

12 – 13,1 millj.

U

o

N 1.100 þús. – 1.199 þús.

13,2 – 14,3 millj.

N

o

T 1.200 þús. – 1.299 þús.

14,4 – 15,5 millj.

T

o

B 1.300 þús. – 1.499 þús.

15,6 – 17,9 millj.

B

o

L 1.500 þús. – 1.899 þús.

18 – 22,7 millj.

L

o

O 1.900 þús. – 2.699 þús.

22,8 – 32,3 millj.

O

o

Y 2.700 þús. – 3.500 þús.

32,4 – 42 millj.

Y

o

I

Hærri en 42 milljónir

I

Lægri en 100 þúsund

Hærri en 3.500 þúsund

o

Get ekki valið

o

Vil ekki svara
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G39
SPJALD 69
Hver er núverandi lagaleg hjúskaparstaða þín?
Ef þú hefur aldrei verið í hjónabandi en ert í óskráðri sambúð, veldu þá „Hef aldrei verið í
hjónabandi/skráðri sambúð.“

o Í hjónabandi
o Í skráðri sambúð
o Skilin/n að borði og sæng
o Fráskilin/n
o Ekkja/ekkill
o Ég hef aldrei verið í hjónabandi/skráðri sambúð
o Vil ekki svara
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G40
EKKERT SPJALD
Í hvaða landi fæddist faðir þinn?

o Íslandi
o Öðru landi en Íslandi, hvaða?
________________________________________________

o Vil ekki svara
G41
EKKERT SPJALD
Í hvaða landi fæddist móðir þín?

o Íslandi
o Öðru landi en Íslandi, hvaða?
________________________________________________

o Vil ekki svara
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G44
SPJALD 71
Hvernig myndir þú lýsa staðnum þar sem þú býrð?

o Borg
o Höfuðborgarsvæði utan Reykjavíkur
o Bær á landsbyggðinni
o Þorp eða lítill þéttbýliskjarni
o Býli eða húsnæði utan þéttbýlis
o Vil ekki svara
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