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 Kæri spyrill 

 

Um leið og ég býð þig velkomin til starfa þá langar mig að vekja athygli 

þína á mikilvægi þess að þú tileinkir þér þau vinnubrögð og þekkingu sem 

kemur fram í handbók þessari.  Nauðsynlegt er að þú lesir  bókina vel svo 

þú fáir góðan skilning á því hvað felist í starfi spyrils. 

 

Handbókin samanstendur á sex köflum, í fyrsta kafla eru almennar 

upplýsingar um Hagstofu Íslands og Könnunardeildina. Í öðrum kafla er 

farið í rannsóknir og vinnubrögð, þriðja og fjórða kafla er farið í 

viðtalstækni og hvernig eigi að sannfæra einstaklinga sem vilja ekki svara 

rannsókninni. Þetta eru mjög mikilvægir kaflar og hjálpa þér við það að 

vera vel undirbúin þegar þú byrjar að hringja. Í fimmta kafla þá er farið í 

gegnum Blaise hugbúnaðinn sem Hagstofa Íslands notar við 

spurningakannanir. Að lokum í síðasta kafla er farið í gegnum gagnlegar 

upplýsingar er varðar það að vera starfsmaður Hagstofu Íslands.  

 

Ég vona að þér muni líka vel við spyrlastarfið og það að starfa hér á 

Hagstofu Íslands. 

 

Gangi þér vel 

 

Berglind Björk Hreinsdóttir 

Deildarstjóri Könnunardeildar 
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Almenn markmið 

Markmið með spyrlaþjálfun 

Markmið spyrlaþjálfunar Hagstofu Íslands eru að spyrlar... 

 ...þekki til starfssemi Hagstofunnar og Könnunardeildar. 

 ...átti sig á þeim vinnubrögðum sem Könnunardeild leggur áherslu á 

og að þeir geti tileinkað sér stöðluð vinnubrögð með því markmiði 

að lágmarka áhrif skekkju sem kemur til vegna hegðunar spyrla. 

 ...kynni sér meginatriðin í viðtalstækni og aðferðum við að tala 

svarendur til þátttöku. 

 ...þekki mikilvægi þess að lágmarka brottfall svarenda en kynni sér 

jafnframt hvernig skal standa að skráningu brottfalls. 

 ...hafi skilning á virkni hugbúnaðarins Blaise og átti sig á því 

hvernig skal standa að viðtölum við svarendur í gegnum Blaise. 

 ...átti sig á ýmissi sérvirkni í Blaise sem er nauðsynlegt að þekkja 

þegar viðtöl eru skráð. Meðal annars er átt við upplýsingar um 

hringingar, hvernig og hvenær á að gera athugasemdir við einstakar 

spurningar í spurningarlista viðkomandi rannsóknar, hvernig skal 

merkja inn svör þegar viðkomandi vill ekki svara stökum 

spurningum eða neitar að svara þeim. 

 

Markmið í starfi spyrla 

Í starfi spyrla hjá Hagstofu Íslands er unnið út frá ákveðnum markmiðum. 

Þessi markmið eru... 

 ...að fjöldi úthringinga í hvern og einn þáttakanda, á hverju kvöldi 

verði ekki lægra en eðlilegt þykir. Eðlilegt er að 60-80 úthringingar 

skili 18-20 svörum.  

 ...að spyrlar sinni úthringingum og fyrirlögn spurningalista á 

staðlaðann hátt. 

 ...að spyrlar sýni nákvæmni í vinnubrögðum með því að fá 

fullkomin svör frá svarendum og skrái svör hjá sér nákvæmlega 

eins og þau komu frá svaranda. 

 ...taki eftir skilaboðum og leiðbeiningum vaktstjóra og ræði við þá 

eða reyndari spyrla um vafamál. 

 

Til að aðstoða spyrla við að sinna starfi sínu og þar með tryggja gæði 

gagnanna sem sérfræðingar Hagstofunnar fá til úrvinnslu eru eftirfarandi 

aðferðir notaðar: 

 Reglulega er boðið upp á námskeið sem nýtast spyrlum í starfi. 

 Hver spyrill framkvæmir eina úthringingu í viðveru vaktstjóra og 

sérfræðings Könnunardeildar. Spyrill fær ráðgjöf um það sem betur 

mætti fara og hrós fyrir það sem þótti heppnast vel í viðtalinu. 

 Vaktstjórar og sérfræðingur Könnunardeildar skoða útfyllt viðtöl 

spyrla í Blaise og gefa góð ráð um það sem betur mætti fara og 

leysa úr athugasemdum sem spyrlar gera við einstakar spurningar. 

Markmið spyrlaþjálfunar. 

Markmið sem spyrlar 

vinna að. 
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  Sérfræðingur Könnunardeildar auk ábyrgðarmanni viðkomandi 

rannsóknar fara reglulega yfir gögn sem hafa safnast í rannsókninni 

og koma með tillögur til úrbóta fyrir spyrla þar sem það á við. 
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1.0 Hagstofa Íslands og könnunardeild 

1.1 Um Hagstofu Íslands 

Hagstofa Íslands tók til starfa árið 1914 og var ráðuneyti til ársloka 2007. 

Þann 1. janúar 2008 var Hagstofunni breytt úr ráðuneyti í  sjálfstæða 

stofnun sem heyrir undir Forsætisráðuneyti. Hagstofustjóri er Ólafur 

Hjálmarsson. 

 

Verkefni Hagstofunnar er að sinna opinberri hagskýrslugerð í anda 

grundvallarreglna Sameinuðu þjóðanna um hagskýrslugerð. Hagstofan 

leitast við að safna talnagögnum sem gefa til kynna hag, afkomu og 

velferð lands og þjóðar. Eftir gagnavinnslu eru niðurstöður birtar 

opinberlega þannig að stjórnvöld, aðilar úr efnahagslífinu og almenningur 

hafi aðgang að hlutlausum og hagnýtum opinberum hagskýrslum. 

Niðurstöðurnar eru einnig notaðar til að skoða hagþróun milli tímabila og 

milli landa. Hagstofa Íslands gengur undir nafninu Statistics Iceland á 

ensku. 

 

Þjóðskrá annast almannaskráningu og ýmis önnur tengd verkefni. Þann 1. 

júlí 2006 var starfsemi Þjóðskrár flutt frá Hagstofu Íslands.  

 

Margir hafa ekki hugmynd um hlutverk Hagstofunnar og því er mikilvægt 

að spyrlar þekki hlutverk Hagstofunnar og markmið rannsóknarinnar sem 

þeir vinna við. Með því er auðveldara með að upplýsa viðmælandann og 

telja honum trú um nauðsyn þess að taka þátt.  

1.2 Um Könnunardeild 

Könnunardeild hóf starfsemi í janúar 2003. Fastráðnir starfsmenn í 

dagvinnu eru 9 og fastir spyrlar eru 12.  Þegar skammtíma rannsóknir eru í 

gangi bætast við um 40 spyrlar.   

 

Hlutverk deildarinnar er að:  

 hanna, skipuleggja og framkvæma rannsóknir; 

 innsöfnun og innheimtu á gögnum;  

 safna ábyggilegum gögnum, prófa þau, lagfæra og kóða (flokka);  

 koma gögnunum þannig fyrir að þau séu aðgengileg fyrir 

sérfræðinga að vinna úr;  

 reikna vogir og gera gæðapróf.  

 

Í stuttu máli sagt er hlutverk deildarinnar að sérhæfa sig í rannsóknagerð 

og gagnaöflun.  

 

Viðskiptavinir könnunardeildar koma úr tveimur áttum, annarsvegar 

sérfræðingarnir sem nota gögnin og hinsvegar þeir sem útvega gögnin, það 

er, svarendur. Þarfir beggja hópana skal virða og þjónusta eftir því. 

 

Hlutverk deildarinnar 

 

 

 

 

 

 

Viðmælandur eru  

mikilvægir viðskiptavinir 
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 Könnunardeild leggur áherslu á að búa yfir þekkingu og reynslu sem 

nauðsynleg er til að framkvæma kannanir og rannsóknir af metnaði og geta 

uppfyllt ströngustu kröfur í aðferðafræði og hagkvæmni. 

 

Allir starfsmenn könnunardeildar vinna að sömu markmiðum og því er 

mikilvægt að starfsmenn deildarinnar deili með sér bæði þekkingu og 

reynslu. 

 

Deildin á ekki í beinni samkeppni við fyrirtæki utan Hagstofunnar en ekki 

má gleyma því að samkeppni ríkir um tíma almennings. Fólkið í landinu 

verður að hafa trú á og bera traust til bæði Hagstofunnar og 

könnunardeildar.  Starfsfólk könnunardeildar verður því sífellt að huga að 

heimtum og svörun í rannsóknunum. 

1.3 Helstu verkefni könnunardeildar 

Margar þeirra rannsókna sem Hagstofa Íslands framkvæmir eru 

fjölþjóðleg, evrópsk samstarfsverkefni sem eru undir umsjón Hagstofu 

Evrópusambandsins, Eurostat. Eurostat sendir þá frá sér 

rannsóknarmarkmið og leiðbeiningar sem hægt er að styðjast við þegar 

spurningalistar eru hannaðir. Hagstofur þeirra landa sem koma að 

rannsókninni sjá um aðlögun spurningalistanna fyrir viðkomandi land og 

safna gögnum. Í þeim tilvikum kemur könnunardeild að vinnu við gerð 

spurningalista, staðfæringu og forprófun spurninga auk gagnasöfnunar. 

 

Helstu verkefnum könnunardeildar má skipta í rannsóknir, gagnaöflun/og 

eða innslátt og önnur verkefni. 

 

Meðal verkefna könnunardeildar sem heyra undir rannsóknir má nefna: 

 Rannsókn á útgjöldum heimilanna (RÚH)  

 Heimsóknar, síma- & póstkönnun 

 Vinnumarkaðsrannsókn (VMR)  

 Símakönnun 

 Rannsókn á upplýsinga og tæknibúnaði einstaklinga (ICT 

einstaklingar)  

 Símakönnun 

 Rannsókn á upplýsinga og tæknibúnaði fyrirtækja (ICT fyrirtæki)  

 Vefkönnun, póstkönnun 

 Lífskjararannsókn (SILC)  

 Símakönnun 

 

Meðal verkefna könnunardeildar sem heyra undir gagnaöflun og/eða 

innslátt má nefna: 

 Félagsmál 

 Gistiskýrslur 

 Iðnaðarskýrslur 

 Nýburar, hjónavígslur, sambúðarslit o.þ.h. 

 Dánarmein 

 

 

Meðal verkefna könnunardeildar sem heyra undir önnur verkefni eru: 

Deilið með ykkur þekkingu og 

reynslu 

Samevrópskar  

rannsóknir Eurostat 
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 Gæðaskýrslur 

 Þróunar- og uppbyggingarstarf á sviði kannana og gagnaöflunar 

 Símaborð Hagstofunnar 

 Frumvinnsla rannsókna 
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1.4 Skoðanakannanir og rannsóknir Hagstofu  

Í töflu 1 má sjá muninn á rannsóknum Hagstofunnar og skoðanakönnunum 

sem unnar eru af einkafyrirtækjum. 

 

Tafla 1. Munur á rannsóknum Hagstofunnar og skoðanakönnunum 
annara aðila. 

Rannsóknir Hagstofu Skoðanakannanir 

Fyrir hvern: 
Hagstofan vinnur rannsóknir í þágu 

þeirra sem búa á Íslandi. 

Fyrir hvern: 
Eru unnar í þágu þeirra sem um þær 

biðja t.d. heildsölufyrirtæki, bílasölur, 

fréttastofur, þinflokka, samtök o.s.frv. 

Hvers vegna? 
 Til þess að vita hvort hópum, 

fyrirtækjum eða einstaklingum 

í þjóðfélaginu fari fram eða 

aftur. 

 Til að bera saman þróun á 

Íslandi við þróun annarsstaðar í 

heiminu. 

 Sá sem vill bregðast við verður 

að hafa gögn máli sínu til 

stuðnings annars tekur enginn 

mark á honum. 

 Hlutverk Hagstofu er að 

vinna þessi gögn og gera 

þau nothæf. 

Hvers vegna? 
 Til þess að vita t.d. hver 

markaðshlutdeild sín er.  Hvort 

samkeppnisfyrirtækin eru 

vinsælli.  Hvernig viðskipta-

vininum líkar varan þeirra eða 

þjónustan. 

Hverjir ættu að taka þátt? 
 Fólk sem vill að hagur og 

velferð þjóðarinnar og sín sjálfs 

vænkist. 

 Fólki sem er ummunað um að 

upplýsingar sem ákvarðanir (er 

varða þjóðina að hluta eða í 

heild), eru byggðar á séu sannar 

og réttar. 

Hverjir ættu að taka þátt? 
 Fólk sem vill að hagur þess 

fyrirtækis, samtaka o.þ.h. sem 

biður um könnunin vænkist. 

 Fólk sem er umhugsað um 

málefnið sem verið er að 

rannsaka. 

 Fólk sem vill láta skoðun sína í 

ljós um málefni könnunarinnar. 

Hverjir nota niðurstöðurnar? 
 Ráðamenn 

 Hagsmunasamtök t.d. ASÍ, 

VSÍ, samtök eldri borgara, 

verkalýðsfélög o.fl.  

 Einstaklingar 

 Fyrirtæki 

Hverjir nota niðurstöðurnar? 
 Þeir sem kosta könnunina nýta 

niðurstöðurnar. 

 Þeir sem hafa áhuga og greiða 

fyrir aðgang að niðurstöðunum 

Aðgengi að niðurstöðunum 
 Niðurstöður eru birtar: 

 Á www.hagstofa.is 
 Í fréttatilkynningum 
 Í Hagtíðindum 
 Í sérvinnslum 

 Yfirleitt ókeypis   

Aðgengi að niðurstöðunum 
 Þeir sem kosta könnunina 

ráða aðgangi að niðurstöð-
unum. 

 

 

 

.  

 

 

 

Hlutverk Hagstofunnar  er 

grunvallaratriði þegar verið er 

að rökstyðja hvers vegna fólk 

eigi að taka þátt í könnunum 

Hagstofunnar   

http://www.hagstofa.is/
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2.0 Rannsóknir og vinnubrögð 

2.1 Þeir sem lenda í úrtaki 

Allir þeir sem eru skráðir í þjóðskrá og eru búsettir á Íslandi geta lent í 

úrtaki fyrir rannsókn. Úrtök Hagstofunnar eru tilviljunarúrtök þannig að 

auk aldurs er það einungis tilviljun sem ræður því hvort viðkomandi lendi í 

úrtaki eða ekki. Aldursmörk þeirra sem geta lent í úrtaki fara eftir 

markmiðum hverrar rannsóknar fyrir sig.  Í flestum rannsóknum er leitað 

til landsmanna á aldrinum 16 til 74 ára, stundum eru neðri aldursmörkin 18 

ára og stundum eru engin efri mörk.  

 

Þeir sem lenda í úrtaki hafa fengið það hlutverk að vera fulltrúi þúsunda 

annarra í rannsókninni. Ekki er hægt að skipta þeim sem lenda í úrtaki út 

fyrir einhvern annan því um leið og það er gert verður úrtakið ekki 

tilviljunarkennt lengur. Eitt af grundvallaratriðunum fyrir því að 

niðurstöður eigi við hópinn, sem verið er að rannsaka, er að þeir sem lenda 

í úrtaki séu þar af einskærri tilviljun.  

 

Úrtakið eru viðmælendur þínir og svör þeirra er efniviðurinn í 

niðurstöðurnar.  Án vilja viðmælendanna til að svara væri engin rannsókn 

og engin Hagstofa. Viðmælendur þínir eru líka notendur niðurstaðna.  

Öllum þeim sem starfa við rannsóknir Hagstofunnar er því uppálagt að 

vanda til rannsóknarinnar að öllu leiti og koma fram af fyllstu kurteisi við 

viðmælendur.   

 

Sumum viðmælendum finnst þeir vera „ólíkir” fjöldanum og eigi því ekki 

heima í úrtaki rannsóknarinnar en svo er þó alls ekki.  Þeir skipta máli 

alveg eins og allir aðrir sem lenda í úrtaki.   

 

2.1.1 Allir fá bréf sent viku áður en byrjað er að 
hringja 

Öllum þeim sem lenda í úrtaki er sent bréf áður en við hringjum þar sem 

fólk er upplýst um að það hafi lent í úrtaki og að við munum hringja.  Oft 

eru bréfin endursend vegna þess að þau voru send á rangt heimilisfang.  Ef 

fólk kannast ekki við að hafa fengið bréfið skaltu kynna rannsóknina fyrir 

svaranda og bjóðast til að senda bréf á það heimilisfang sem hann gefur 

upp og láta vaktstjóra vita um nafn og heimilisfang. 

 

 Ekki er hægt að skipta þeim 

sem lenda í úrtaki út fyrir aðra 

Viðmælendur þínir eru 

Hagstofunni jafn mikilvægir og 

viðskiptavinir fyrirtækjunum 

Við höfum ekki áhuga á einstaklingnum sem slíkum heldur 

niðurstöðunum sem koma frá öllum hópnum. Mikilvægt  er fyrir 

okkur að ná að sannfæra sem flesta að taka þátt í rannsóknum okkar 

með því náum við að fanga breytileika samfélagsins. 

Bjóðist til að senda nýtt 

kynningarbréf ef fólk kannast 

ekki við að hafa fengið slíkt. 
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 2.1.2 Ef fólk efast um hvort hringt sé frá Hagstofunni 

Í þeim tilfellum þegar fólk efast um hvort verið sé að hringja frá 

Hagstofunni er mikilvægt að gefa réttar upplýsingar. 

 

 Þú hringir úr síma 528 1220, sem er aðalnúmer könnunardeildar.  

Símanúmerið sem þú hringir úr sést á símavalmyndinni á skjánum. 

 Hagstofan er til húsa að Borgartúni 21a í Reykjavík.   

(Hagskýrslustarfsemi Hagstofunnar flutti í janúar 2003. Þjóðskráin 

er í Borgartúni 24). Vefur Hagstofunnar er á slóðinni 

www.hagstofa.is. Þar eru símanúmer og nöfn allra starfsmanna 

ásamt útgefnum niðurstöðum úr rannsóknum Hagstofu Íslands. 

 Yfirmaður ykkar er Berglind Björk Hreinsdóttir, deildarstjóri 

könnunardeildar  

 Vaktstjórar eru Sigrún Svava Valdimarsdóttir (beinn sími: 528-

1225) og Guðríður Helga Þorsteinsdóttir (beinn sími: 528-1223).  

 Hallgrímur Snorrason er hagstofustjóri. 

 Ef í nauðirnar rekur má gefa upp símanúmer deildarstjóra 

(vinnusími 528 1221, farsími 891 6990 og hagstofustjóra 

(vinnusími 528 1010, farsími 896 2192). 

 

2.2 Hagstofan og bannmerkingar 

Þjóðskrá gefur þeim sem vilja, heimild til að taka úrtak úr þjóðskrá fyrir 

ýmiskonar spurningakannanir, rannsóknarverkefni, athuganir eða aðrar 

tegundir athugana. Hjá Þjóðskrá er hægt að sækja um undanþágu frá því að 

lenda á úrtakslistum. Að sama skapi er hægt að fá bannmerkingu á 

símanúmer sitt í Símaskrá sem kemur í veg fyrir símtöl í tengslum við 

beina markaðssetningu. Rannsóknir sem falla undir vísindarannsóknir, þar 

með taldar rannsóknir Hagstofunnar, eru hins vegar undanþegnar þessum 

bannlistum. Því geta svarendur í rannsóknum Hagstofunnar hafa sótt um 

undanþágu frá því að lenda á úrtakslistum Þjóðskrár og/eða Símaskrár og 

fundist það undarlegt að engu að síður skuli vera hringt í þá. Spyrlar geta 

notað eftirfarandi upplýsingar þegar fólk sem er bannmerkt í Þjóðskrá 

og/eða Símaskrá kvartar yfir því að verið sé að hringja í það: 

 

 Í lögum um persónuvernd er sérstaklega kveðið á um að safna megi 

upplýsingum vegna tölfræði- og vísindarannsókna. Hagstofan 

sinnir tölfræðirannsóknum, svo sem rannsókn á útgjöldum 

heimilanna, vinnumarkaðsrannsókn, ýmis konar gagnasöfnun frá 

fyrirtækjum og margt fleira af svipuðu tagi. 

 Bannmerkingar eiga við um útsendingar vegna beinnar markaðs-

sóknar, svo sem útsendingar á dreifibréfum, auglýsingum og 

happdrættismiðum auk skoðanakannana. Þær eiga ekki við um 

tölfræði- og vísindarannsóknir. Í samræmi við það hefur Persónu-

vernd veitt Hagstofunni heimild til að senda bréf og afla gagna frá 

einstaklingum þótt þeir séu bannmerktir.  

 Ekki má undanskilja neinn sem búsettur er á Íslandi frá því að eiga 

möguleika á að lenda í úrtaki í rannsóknum Hagstofunnar því þá 

gefa niðurstöður úr rannsókninni ekki rétta mynd af þjóðinni. 

Hagstofan gerir 

tölfræðirannsóknir 

Bannmerkingar eiga við 

beina markaðssetningu, 

safnanir og 

skoðanakannanir 

Til að gefa rétta mynd af 

þjóðinni verða allir að geta 

lent í úrtaki 
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 Hagstofan framkvæmir ekki skoðanakannanir til dæmis á því 

hvernig þvottaefni fólk notar heldur er tilgangurinn að taka púlsinn 

á líðan þjóðarinnar.  

 Að auki er rétt að geta þess að Hagstofan sér ekki um 

bannmerkingar fyrir þá sem vilja losna undan símtölum 

spurningakannana og markaðsfólks. Rétt er að benda svarendum 

sem hafa áhuga á því að setja sig í samband við Þjóðskrá, sem 

heldur utan um skráningu bannmerkinga. 

2.3 Um rannsóknir og skekkjur 

Í rannsóknum Hagstofu Íslands er lögð áhersla á að lágmarka áhrif 

rannsóknarskekkju á niðurstöður. 

 

Við gefum okkur það að til sé eitt raunverulegt gildi fyrir það sem á að 

mæla. Þannig er til dæmis til eitt, raunverulegt gildi fyrir tölvueign 

landsmanna eða meðaltekjur fjögurra manna fjölskyldu. Þetta raunverulega 

gildi er hins vegar er ekki alltaf hægt að skoða beint, en hægt er að meta 

það með viðeigandi mælingum. Í tilviki Hagstofunnar eru þessar mælingar 

gjarnan með þeim hætti að spurningalisti er lagður fyrir úrtak svarenda í 

gegnum síma.  

 

Hægt er að skilgreina skekkjur í rannsóknum sem muninn á raunverulegu 

gildi fyrir ákveðið fyrirbæri og útkomu mælingar á sama fyrirbæri. Til 

dæmis gæti markmiðið verið að kanna tekjur á Íslandi. Munurinn sem 

kæmi fram milli raunverulegra tekna landsmanna og mælinga á þeim væri 

dæmi um skekkju í þeirri rannsókn.  

 

Skekkjur sem hafa áhrif á niðurstöður rannsókna geta komið fram þegar 

þátttakendur eru valdir í úrtak rannsóknarinnar (úrtaksskekkjur), þegar 

svörum þátttakenda er safnað og í tengslum við stjórnun og umsýslu 

rannsóknarinnar. Eins og gefur að skilja hafa spyrlar mikið að segja um 

skekkjur sem koma fram við söfnun svara frá þátttakendum en gjarnan er 

talað um að einn undirflokkur þessara tegundar skekkju nefnist skekkja 

vegna hegðunar spyrils. 

 

Skekkja vegna hegðunar spyrla felst fyrst og fremst í því að 

einstaklingsbundnir þættir í fari spyrla hafa áhrif á svör þátttakenda í 

rannsókn. Grundvöllur fyrir því að geta borið saman mismunandi hópa í 

niðurstöðum rannsóknarinnar og yfirfært niðurstöðurnar á þýðið er að allir 

svarendur hafi svarað sömu spurningunni sem þeir heyrðu á nákvæmlega 

sama hátt. Í þessu felst að spyrlar verða að lesa upp spurningar 

rannsóknarinnar en hlutverk svaranda er að túlka þær án nokkurar 

utanaðkomandi aðstoðar og svara þeim á grunni þessarar túlkunar. 

 

Með því að haga gagnasöfnun þannig að hegðun spyrla er stöðluð að eins 

miklu leyti og hægt er, má draga verulega úr áhrifum skekkju vegna 

hegðunar spyrla. 

Hagstofan framkvæmir ekki 

skoðanakannanir 

Skekkjur eru óhjákvæmilegur 

hluti þess að stunda rannsóknir.  

 

 

 

 

 

Markmiðið er að halda áhrifum 

skekkja í skefjum og átta sig á 

því hvernig skekkjur geta komið 

fram og hvers vegna.  

 

 

 

 

 

 

Áhrif einstaklingsbundna þátta í 

fari spyrla. 
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 2.3.2 Stöðluð hegðun spyrla 

Þar sem skekkjur geta komið fram á öllum stigum rannsókna þá eru ýmsar 

aðferðir notaðar til að draga úr áhrifum þeirra á niðurstöður. Til dæmis má 

nefna að reynt er að takmarka skekkjur í tengslum við val á úrtaki með því 

að taka úrtök úr þjóskrá auk þess sem áhrif skekkju sem tengjast 

gagnavinnslu er haldið í skefjum með því að gögn eru skráð inn til 

úrvinnslu um leið og þeim er safnað. 

 

Á sama hátt er markmiðið að lágmarka áhrif skekkju sem kemur til vegna 

hegðunar spyrla með því að nota stöðluð vinnubrögð við gagnasöfnun. 

Þessi vinnubrögð ganga út á það, í stuttu máli sagt, að draga úr áhrifum 

spyrla á gögnin. Með fyrirmælum til spyrla, þjálfun þeirra og með því að 

hanna skýra spurningalista er markmiðið að koma í veg fyrir skekkjur 

vegna hegðunar spyrla. 

 

Stöðluð spyrlahegðun skiptist í fjóra þætti sem spyrlar þurfa að tileinka 

sér: 

1. Spurningar þarf að lesa upp nákvæmlega eins og þær eru skrifaðar. 

2. Fiska skal eftir ófullkomnum svörum á hlutlausan máta, þannig að 

svarendum sé ekki beint að einu svari frekar en öðru. 

3. Þegar um er að ræða opnar spurningar þá er nauðsynlegt að skrifa svör 

nákvæmlega eins og þau koma frá svaranda.  

4. Spyrlar eiga ekki að láta í ljós skoðun sína á svörum sem þátttakendur 

gefa við spurningum viðkomandi rannsóknar. Slíkt getur valdið því að 

öll svör litist af því hvernig svarandi telur æskilegt að svara 

spurningunum. 

 

Rétt er að fiska eftir ófullkomnum svörum með því að nota hlutlausar 

aðferðir. Í því felst að spyrlar mega ekki gefa svarendum til kynna að 

tiltekið svar sé betra en annað eða gefa svarendum kost á því að velja milli 

ákveðinna svara sem aðrir svarendur fá ekki að heyra. 

 Dæmi um hlutlausar aðferðir til að fiska eftir nákvæmum svörum 

eru: 

 Getur þú sagt mér aðeins meira? 

 Getur þú verið aðeins nákvæmari? 

 Hvað áttu við með því? 

 

2.4 Hlutverk spyrla 

 

Þetta hlutverk er hvorki auðvelt að uppfylla né fyrir hvern sem er. Á næstu 

síðum hér á eftir er farið ýtarlega í hvern þátt fyrir sig svo sem 

viðtalstækni, jákvætt viðmót, fullnægjandi svör og skrásetningu svara.   

Rannsóknir Hagstofunnar eru flestar umfangsmiklar og flóknar og þurfa 

því vandlegan undirbúning. Einn mikilvægasti þátturinn í undirbúningnum 

er þjálfun spyrla. Spyrlar fá þjálfun á námskeiði hjá Hagstofunni auk þess 

Hlutverk spyrla er að fá fólk til þátttöku, safna gögnum með viðtölum, 

skrá niður svör og sjá um að þau séu fullnægjandi og greinargóð.  

Spyrillinn gegnir mikilvægu 

hlutverki í rannsókninni 
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að hafa þetta hefti í höndunum. Námskeið og lesefni nægir til að koma þér 

af stað, en mikilvægt er að þú leggir þig fram um að læra og eflast í 

starfinu. Ef gagnaöflun bregst er ekki hægt að treysta á að gögnin gefi rétta 

mynda af því sem verið var að rannsaka.  

Þar sem gagnaöflunin er í höndum spyrla,  er ábyrgð spyrla mikil.  

 

Auk þess að skrá niður rétt svör er ekki síður mikilvægt að fá fólk til að 

taka þátt. Flestum þykir sjálfsagt að taka þátt en við erum sífellt að reyna 

að bæta svarhlutfallið. Spyrlar eru misjafnir og sumir fá afar sjaldan 

neitanir um þátttöku. Erfitt er að finna út eða útskýra af hverju sumum 

gengur betur en öðrum en eitt er víst að allir geta bætt sinn árangur.  

Leiðbeiningarnar hér á eftir eru til þess ætlaðar að hjálpa þér að safna 

áreiðanlegum gögnum og auka þátttöku.  Til að auka færni þína enn frekar 

er mikilvægt að þú sækir þau námskeið sem Hagstofan býður spyrlum upp 

á. 

 

        Svarhlutfall má  

sífellt bæta.  



2007:1    19. desember 2008                                                

                                         16 

16 
 

 

 

3.0 Viðtalstækni 
Í flestum tilfellum bregðast viðmælendur vel við og eru tilbúnir til að taka 

þátt í rannsóknum Hagstofu Íslands en þó eru undantekningar á því. Ýmsir 

þættir geta haft áhrif á hversu vel tekst til við að virkja viðmælenda til 

þátttöku og á gæði svaranna sem gefin eru.  

 
Sem spyrill hefur þú áhrif á þessa þætti svo sem með: 
 þekkingu þinni á rannsókninni og hlutverki Hagstofunnar 

 sjálfsöryggi þínu 

 jákvæða viðmóti þínu 

 því að fá fullnægjandi svör 

 því að vanda skrásetningu svara 

 því að sýna hlutleysi 

 

Hér að neðan er farið nánar í þessa þætti hvern fyrir sig.  

3.1 Þekking þín á rannsókninni og hlutverki 

Hagstofunnar   

Æfðu þig í að svara þessum spurningum munnlega og með þínum eigin 

orðum.  Leitaðu svaranna í þessari handbók og í öðrum gögnum sem þú 

hefur fengið um Hagstofuna og rannsóknina sem þú ert að vinna við. 
 Geturðu svarað spurningunum: 

 Til hvers er þessi rannsókn? 

 Af hverju hringirðu í mig? 

 Hvar finn ég niðurstöður? 

 Hverju svarar þessi rannsókn? 

 Hverjir nota upplýsingarnar? 

 

 Geturðu brugðist við eftirfarandi viðbrögðum: 

 Tek aldrei þátt í könnunum 

 Tek aldrei þátt í skoðanakönnunum 

 Ég er alltaf að lenda í könnunum 

 Ég er bannmerkt/ur í Þjóðskrá og/eða símaskrá 

3.2 Sjálfsöryggið 

Öruggir og „ákveðnir” spyrlar fá almennt betri svörun.  Hafðu metnað fyrir 

því að verða góður spyrill og þannig ávinnst þér sjálfsöryggi og 

sannfæring. Svarendur eru fljótir að finna það ef spyrill er óöruggur eða 

finnst óþægilegt að spyrja ákveðinna spurninga. Slíkt getur haft óæskileg 

áhrif á svör þátttakenda. Spyrill þekkir tilgang, notagildi og aðferðir við 

gagnaöflunina er mun öruggari með viðfangsefnið.  Aflaðu þér þekkingar 

á verkefninu og leggðu þig fram um að kynnast því betur á meðan 

rannsóknin er í gangi. Talaðu ákveðið og skýrt, ekki of hægt og ekki of 

lágt. Kynningin á að vera á góðum hraða en spurningin um hvort 

viðkomandi vilji taka þátt ögn hægari. Vertu sjálfsörugg/ur og 

sannfærandi. Eflaust ertu óöruggur í upphafi en settu þér markmið um að 

Jákvætt viðmót, orðalag 

spurninga, fullnægjandi svör, 

skásetningu svara og hlutleysi. 

Lærðu og þannig öðlastu 

sjálfsöryggi 

 

 

 

 

Sjálfsöryggi bætir svörun 
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verða betri. Hæfileikar sem þú aflar þér í spyrlastarfinu eiga eftir að 

gagnast þér vel í framtíðinni!  

 

3.3 Jákvætt viðmót 

Fyrsta augnablikið eftir að samband næst við væntanlegan þátttakanda er 

mjög mikilvægt en þá ræðst afstaða hans til rannsóknarinnar. Þú ert 

venjulega dæmdur á fyrstu sekúndunum. Nauðsynlegt er að skapa jákvætt 

viðmót og reyna að ná tengslum við svarandann.  

 
Þættir sem hjálpa til við að ná því eru:  

 

 Þátttakandanum líkar vel við spyrilinn 

 Virðing og jákvætt hugarfar til Hagstofunnar 

 Þátttakandinn lítur á sig sem virkan þjóðfélagsþegn, sem geri 

þjóðfélaginu gagn með þátttöku sinni. 

 Forvitni og jafnvel einmanaleiki hjá þátttakandanum. 

 
Þættir sem vinna gegn því að svarandi vilji taka þátt eru: 
 

 Tímaskortur svarandans. 

 Áhyggjur svarandans af því að virðast illa að sér um þau mál sem 

spurt er um og verða sér því til skammar. 

 Svarandinn er á móti rannsókninni eða rannsóknum yfirleitt. 

 Áhyggjur svarandans af afleiðingum þess að taka þátt. 

 Þreyta eða leiði svaranda á skoðanakönnunum og/eða 

símhringingum markaðsfólks. 

  

Til þess að nýta sér jákvæðu þættina og gera sem minnst úr þeim neikvæðu 

ætti kynning og inngangur að vera stutt og ákveðin.  Vertu kurteis, segðu 

til nafns og að þú hringir frá Hagstofu Íslands.  Segðu síðan í stuttu máli 

frá viðfangsefni rannsóknarinnar. 

 

Til dæmis gæti kynning verið eitthvað á þessa leið þegar spyrill er viss um 

að sá sem svarar er sá sem var valinn í úrtak rannsóknarinnar: 

 

Fyrir nýtt úrtak: 

„Góðan dag/gott kvöld. Ég heiti ............... og er að leita til þín vegna 

......................rannsóknar Hagstofu Íslands á ....... Þér var sent bréf frá 

Hagstofunni fyrir skömmu þar sem rannsóknin var kynnt. Mætti ég 

spyrja þig nokkurra spurninga?“ 

 

Fyrir eldra úrtak: 

„Góðan dag/gott kvöld. Ég heiti ........... og er að leita til þín aftur 

vegna ......................rannsóknar Hagstofunnar. Mætti ég spyrja þig 

nokkurra spurninga?“ 

 

Þakkaðu sérstaklega fyrir þegar viðkomandi samþykkir þátttöku í 

rannsókninni. 

 

Fyrsta augnablikið mikilvægt, 

afstaða til rannsóknarinnar 

ræðst oft á því 

Þættir sem vinna gegn því að 

svarandi vilji taka þátt 

Dæmi um kynningu 
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 Yfirleitt dugir þessi stutt kynning og svo er haldið áfram með viðtalið. Ef 

viðmælandinn hefur ekki fengið bréfið kynntu þá efni þess og spurðu hvort 

hann vilji fá bréfið sent. Gott er að spyrlar temji sér að spyrja eftir fullu 

nafni svaranda og taki eftir aldri hans í byrjun viðtals. Það kemur í veg 

fyrir að rangur aðili, sem ekki lenti í úrtaki, svari spurningum sem ekki 

voru ætlaðar honum.  

 

Ef viðmælandinn er í vafa um hvort hann vilji taka þátt þá reynirðu að 

sannfæra hann um tilgang og ágæti rannsóknarinnar. Legðu kurteisislega 

að honum að svara og reyndu að gera honum grein fyrir mikilvægi þess að 

sem flestir taki þátt því þannig kemur rannsóknin að sem mestum notum. 

Einnig er hægt að segja viðmælandanum að viðtalið taki ekki langan tíma 

og að fyllsta trúnaðar sé gætt. Þó er ekki rétt að segja viðmælenda að um 

stutt viðtal sé að ræða þegar það er ekki sannleikanum samkvæmt. Í þeim 

tilvikum er betra að minnast ekki á lengd viðtalsins. 

 

 

 

Þegar viðtalið er hafið er mikilvægt að þú sért vingjarnlegur, kurteis, 

viðræðugóður og hlutlaus. Þakkaðu þátttakandanum fyrir að viðtali loknu. 

Í þeim rannsóknum sem bylgjur eru margar láttu viðmælandann þá vita ef 

hann er ekki í síðustu bylgju að haft verði samband við hann aftur og þá 

hvenær.   

 

 

Nánar um sannfæringar og frasa þeim tengdum er í kaflanum: Að tala fólk 

til þátttöku á bls. 21. 

3.4 Orðalag spurninga 

Berðu spurningarnar nákvæmlega eins fram og þær eru skrifaðar í 

spurningalistanum. Búið er að leggja mikla vinnu í að orða spurningarnar 

þannig að þær upplýsingar sem verið er að leita eftir komi fram. Ef 

spurningarnar eru umorðaðar eða þeim er breytt getur merking þeirra orðið 

önnur en ætlast var til og þar með gefur svarið ekki rétta mynd af því sem 

verið var að leita eftir. Aðeins þarf litla breytingu, sem jafnvel virðist 

smávægileg, til að hafa áhrif á svör við spurningunni. Með því að allir 

svarendur heyri sömu spurninguna sem er orðuð á nákvæmlega sama hátt, 

Tregur viðmælandi 

Svör þátttakenda eru 

trúnaðarmál Nafn þátttakanda kemur hvergi fram í úrvinnslu og fer öll úrvinnsla 

fram á Hagstofunni þar sem allar upplýsingar sem gefnar eru úr 

rannsókninni eru í yfirlitstöflum þannig að ekki sé hægt að rekja svör 

til einstakra þátttakanda. Upplýsingarnar verða ekki notaðar í öðrum 

tilgangi en við úrvinnslu þessarar rannsóknar. Viðmælendum er frjálst 

að neita að svara einstökum spurningum en mikilvægt er að sem flestir 

taki þátt í rannsókninni. 

Vertu vingjarnlegur, kurteis, 

viðræðugóður og hlutlaus 

Við verðum að skilja þannig við þátttakandann að hann taki okkur vel 

þegar við hringjum í hann næst hvort sem er vegna sömu rannsóknar 

eða annarra á vegum Hagstofunnar. 

Mikilvægt er að fylgja orðalagi 

spurningalistans. 
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þá verður áhrif orðalags spurninga á svör minniháttar. Dæmi: Ert þú á 

vinnumarkaði? þýðir ekki það sama og þegar spurt er: Varstu að vinna 

fyrir launum í síðustu viku? Þeir sem ekki eru launþegar geta litið svo á að 

þeir séu ekki á vinnumarkaði, þó svo þeir vinni fyrir launum.  

 

3.5 Fullnægjandi svör 

Að fá fullnægjandi og greinargóð svör er ekki eins auðvelt og virðist í 

fyrstu. Meiri líkur eru á að fá skýr svör ef þú þekkir vel til spurningalistans 

og gerir þér grein fyrir við hvað er átt með hverri spurningu fyrir sig.  

Kynntu þér því vel þá rannsókn sem verið er að hringja út hverju sinni.  

Lestu vel yfir spurningalistann og æfðu þig á prófunarsvæði viðkomandi 

rannsóknar.  Nauðsynlegt er að þú gerir þér grein fyrir við hvað er átt með 

hverri spurningu til að fullnægjandi svör fáist. Á tölvuskjánum birtast 

leiðbeiningar með sumum spurningum og eru þær í öðrum lit en 

spurningalistinn sjálfur. Ef þú ert enn í vafa með tilgang eða innihald 

spurningar er gott að spyrja vaktstjóra. 

 

3.5.1 Að fiska eftir svörum 

Þegar ekki fæst fullnægjandi svar verður þú að gæta þess að koma ekki 

með hugmyndir að svörum fyrir viðmælandann. Endurtaktu heldur 

spurninguna til að fá viðmælandann til að hugsa sig betur um.  

 

Ef viðkomandi skilur ekki spurninguna eða hann svarar þannig að hann 

virðist ekki hafa skilið hana, má endurtaka spurninguna, nákvæmlega eins 

og hún er skrifuð en með því að leggja kurteisislega áherslu á þann hluta 

hennar sem svarandi virðist hafa misskilið. Til dæmis:  

 Spyrill: Hversu mörg sjónvörp eru á heimilinu? 

 Svarandi: Ja, ég horfi nú aldrei á sjónvarp. 

 Sp: Allt í lagi. En hversu mörg sjónvörp eru á heimilinu? 

 Sv: Ég á ekki sjónvarp. 

 Sp: En hversu mörg sjónvörp eru á heimilinu? 

 Sv: Sonur minn er með sjónvarp í herberginu sínu, það er eina 

sjónvarpið sem er á heimilinu. 

 Sp: [merkir við eitt sjónvarp á heimilinu]  

 

Mögulegt er að fá fram svarið sem leitað er eftir með því að lesa 

spurninguna fyrir svaranda og leggja áherslu á þann hluta spurningarinnar 

sem svarandi virtist ekki skilja. 

 

Ef svarandi svarar ónákvæmlega er einnig hægt að fiska eftir svarinu 

(probing), án þess að beina svaranda í áttina að einu eða öðru svari. Eins 

og áður var minnst á þá má nota eftirfarandi frasa við að fiska eftir 

svörum: 

 Getur þú sagt mér aðeins meira? 

 Getur þú verið aðeins nákvæmari? 

 Hvað áttu við með því? 

 

Til að fullnægjandi svör fáist 

verður spyrillinn að gera sér 

grein fyrir hvað átt er við með 

hverri spurningu 

Ekki koma með hugmyndir að 

svörum fyrir viðmælandann 
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 Á nokkrum stöðum í Blaise-kerfinu eru útskýringar við spurningar sem 

talið er að gætu misskilist. Ekki er rétt að útskýra spurningar þar sem slíkar 

útskýringar eru ekki fyrir hendi og þar sem slíkar útskýringar eru til staðar 

skal aðeins nota þær í undantekningartilvikum. Ef þannig vill til að 

viðmælandi skilur ekki spurningu er rétt að endurtaka hana fyrst. Ef allt 

kemur fyrir ekki, má nota útskýringarnar. Ef útskýringar eru notaðar, eða 

svarandi skilur viðkomandi spurningu alls ekki á að setja athugasemd við 

viðkomandi spurningu þar sem þess er getið að viðmælandinn hafi ekki 

skilið spurninguna. 

3.6 Skrásetning svara 

Skráðu niður öll svör á hlutlausan hátt. Ekki sýna hneykslan, velþóknun 

eða önnur viðbrögð við svörum viðmælandans. Sýndu svörum 

viðmælandans áhuga án þess að láta þína skoðun í ljós.  

 

Einnig er mikilvægt að þú skráir svarið eins og svarandinn orðar það. 

Umorðun getur breytt merkingu svarsins. 

3.7 Hlutleysi 

Með viðmóti þínu geturðu haft áhrif á svör viðmælandans. Væntingar 

þínar til svarandans (til dæmis út frá kyni, búsetu, aldri, menntun og svo 

framvegis) geta haft áhrif á viðmót hans og þar með á svör, án þess að 

hvorugt ykkar geri sér grein fyrir því. Svarandi reynir stundum að gefa 

svör sem hann heldur að falli spyrlinum í geð og/eða eru félagslega 

viðurkennd. Viðmælandinn getur því farið að svara á einhvern veg til að 

þóknast þér í stað þess að gefa svör sem betur eiga við hann sjálfan. 

Félagslega viðurkennd svörun felst í því að svör við spurningum spyrils 

eru ekki sannleikanum samkvæm heldur fara eftir því sem svarandi telur 

vera eðlileg hegðun í samfélaginu. Því reynir svarandi að svara þannig að 

hann máli sem jákvæðasta mynd af sjálfum sér í huga spyrils, meðal 

annars með því að draga úr neikvæðum kostum sínum og hegðun en ýtir 

undir jákvæða kosti og hegðun.  

 

3.8 Samantekt um viðtalstækni 

Eins og fram hefur komið hér að ofan getur þú haft gífurleg áhrif á þau 

gögn sem verið er að safna. Farðu því eftir þeim leiðbeiningum sem settar 

eru fram í upphafi og ef einhver vafaatriði koma upp á berðu þau undir 

vaktstjóra. Auðvitað er ekki hægt að koma eins fram við alla viðmælendur 

en séu þessar leiðbeiningar hafðar að leiðarljósi ætti gagnaöflunin að 

ganga vel og svörin að vera áreiðanleg.  Hafðu þetta hefti ávallt við 

höndina og lestu það reglulega. 

Ekki sýna velþóknun, hneykslan 

eða önnur viðbrögð 

Viðmót spyrilsins getur hafa 

áhrif á svar viðmælandans 
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4.0 Brottfall – þeir sem ekki vilja svara 
Brottfall er vandamál sem fylgir rannsóknum. Með brottfalli er átt við þá 

sem ekki vilja taka þátt.  Mikilvægt er að reyna allra leiða til að draga úr 

því og áhrifum þess á niðurstöður rannsóknarinnar.  Ekki er hægt að skipta 

þeim út sem neita fyrir einhverja aðra.  Sá hópur sem neitar er yfirleitt ekki 

eins og sá hópur sem tekur þátt, til dæmis er afstaða þeirra til þátttöku í 

rannsóknum Hagstofunnar ólík. 

 

Mjög mikilvægt er að ná til sem flestra sem lenda í úrtakinu. Brottfall 

hefur mikil áhrif á áreiðanleika gagnanna og réttmæti þeirra ályktana sem 

dregnar eru af gögnunum. Til dæmis getur stór hluti ákveðins hóps í 

úrtakinu verið líklegri til að neita þátttöku en aðrir. Ef svo er þá gæti 

vantað mikilvægar upplýsingar í gögnin um þennan tiltekna hóp og þau 

myndu því ekki gefa réttmæta mynd af stöðu mála í þjóðfélaginu.  

 

4.1 Að tala fólk til þátttöku 

Hér á eftir eru nokkur heilræði og frasar sem hafa nýst vel til að draga úr 

brottfalli. Lestu upphátt fyrir sjálfan þig til að þjálfast í orðaforðanum sem 

kemur fyrir í textanum.  Reyndu að tileinka þér þessi atriði. Mundu að það 

er oftast hægt að tala fólk til þátttöku alveg þangað til að svarandi segir 

þvert nei við þátttökubeiðni spyrils. 

 

Gerðu alltaf ráð fyrir því að sá sem þú hringir í vilji svara 

spurningalistanum, ekki afsaka þig, vertu frekar ákveðin(n), kurteis, 

jákvæð(ur) og þolinmóð(ur). Hugsaðu með þér: Ég ætla að ná þessu svari! 

 

Gakktu eins langt og þú kemst, þó aldrei með því að vera með frekju. Fólk 

hefur tilhneigingu til að bregðast jákvætt við jákvæðni. Besta leiðin til að 

ná þessu fram er að brosa í gegnum símann. Vertu áhugasamur um 

svarandann og um það sem verið er að rannsaka. Hægt er að skipta 

svarendum sem neita þátttöku í nokkra flokka: Áhugalausa, tímabundna, 

þá sem eru á móti könnunum og þá sem óttast um persónulegar 

upplýsingar. Hér á eftir fylgja nokkur dæmi um frasa sem þú getur notað 

til að auka líkurnar á því að viðkomandi svarandi þekkist beiðni þína um 

þátttöku. 

 

4.1.1 Áhugalaus svarandi: 

Reyndu hvað þú getur til að vekja áhuga viðkomandi: 

 

 „Þetta er mjög áhugaverð rannsókn“ eða „þessi rannsókn er 

mikilvæg til að hægt sé að sjá hver staðan er á Íslandi.“ 

 

 „Hagstofan er hlutlaus aðili og mikilvægt að fá niðurstöður sem 

ekki eru litaðar af hagsmunum einhverra.“ 
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 „Þessi rannsókn er samstarfsverkefni við Hagstofu Evrópu-

sambandsins og verða niðurstöður hennar notaðar til að gera 

samanburð milli landa.“ 

 

Í framhaldi er hægt að benda á að: 

 

 „Þetta málefni kemur okkur öllum við. Það er einnig mikilvægt 

að vita hver staðan er hér á landi miðað við önnu lönd.“ 

 

Einnig má prófa að höfða til samkenndar fólks með því að benda á að:  

 „Flestir eru búnir að svara og fáum við svar frá þér eykur það 

enn gildi rannsóknarinnar.“ 

 

Önnur leið við að höfða til samkenndar er að biðja svaranda um hjálp, þar 

sem fólk er oft líklegt til að veita öðrum aðstoð ef það er beðið um það. 

 „Við erum að rannsaka [markmið rannsóknar] og þurfum þína 

aðstoð til þess. Værir þú til í að hjálpa okkur og svara nokkrum 

spurningum?“ 

 

Ef svarendur telja að svör þeirra skipti ekki máli í þeirri rannsókn sem 

verið er að gera teljið þeim endilega hughvarf. Þeir sem eru utan 

vinnumarkaðar telja til dæmis að þeirra svör skipti engu. En svo er alls 

ekki.  Fyrir rannsóknina er enginn einn hópur mikilvægari en annar. Það er 

verið að skoða stöðu fólks og því eru þeir sem eru utan vinnumarkaðar 

okkur jafn mikilvægir og þeir sem eru á vinnumarkaði.  

 „Jú, allir skipta máli, enginn einn hópur er mikilvægari en 

annar.   

4.1.2 Tímabundinn svarandi: 

Láttu ekki tímaskort svarandans verða til þess að hann neiti að svara. 

Bjóddu viðkomandi að hringt verði til hans á þeim tíma sem hentar honum 

best. Það kemur fyrir að svarendur meina nei ekki núna þegar þeir eru að 

neita þátttöku. Það þarf að koma því að við svarandann að hægt sé að 

hringja seinna og viðtalið taki bara nokkrar mínútur. Með því að bjóða 

viðkomandi að velja tíma sem hringt er í hann ertu að sýna vissa ýtni en 

sveigjanleika. 

 „Ertu upptekin/n núna, má ég hringja seinna þegar betur 

stendur á.  Hvaða tími hentar?“ 

 

Sýndu svarendum samúð og meðvirkni. Taktu mið af aðstæðum og reyndu 

að bregðast rétt við ef þú heyrir til dæmis barnsgrát í bakgrunni eða fréttir í 

gangi, þá er hægt að segja:  

 „æji hringi ég á slæmum tíma? Má ég hringja í þig seinna í 

kvöld eða hvenær er góður tími fyrir þig að ég hringi?“ 

4.1.3 Svarandi er á móti könnunum: 

Leggðu áherslu á hvaðan verið er að hringja, það er, frá Hagstofu Íslands. 

Nýttu þér ímynd Hagstofunnar þó ekki með því að vera í sölumennsku. 
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Vísaðu til þess að þetta er rannsókn Hagstofunnar. Mikilvægt er fyrir 

spyrla að átta sig á því að ekki er um skoðanakönnun að ræða, heldur 

rannsókn. 

Dæmi:  

 „Ég heiti .... og hringi frá Hagstofu Íslands við erum að leita til 

þín vegna vinnumarkaðsrannsóknar sem við erum að 

gera........“ 

 

Með þessu kemurðu ímynd Hagstofunnar að og einnig vísarðu til þess að 

um rannsókn er að ræða en ekki viðhorfskönnun. Þú ert um leið einnig að 

höfða til hjálpsemi fólks.  Margir setja allar kannanir undir sama hatt og 

við notum þess vegna orðið rannsókn til að auðvelda fólki að greina á milli 

viðhorfskannana og rannsókna Hagstofunnar.   

 

Í framhaldinu er hægt að segja:  

 „Það hjálpar okkur við gerð rannsóknarinnar ef þú tekur þátt, 

eykur notagildi hennar og gerir niðurstöður ábyggilegri“  

 

Sumir vilja vita hvar niðurstöður eru birtar.   

 „Niðurstöður eru birtar á vefsíður Hagstofunnar 

www.hagstofa.is, og í fjölmiðlum“ 

 

Ákveðin hvatning felst í því að hafa átt aðkomu að frétt sem birtist í 

fjölmiðlum. Svarandinn fær á tilfinninguna að hann sé virkur 

þjóðfélagsþegn.  

 

Sumir vilja fá eitthvað í staðinn. 

 „Á vefsíðu Hagstofunnar er mjög mikið af tölulegum 

upplýsingum sem þú getur skoðað, hlaðið niður og prentað út 

alveg ókeypis“ 

 

Þar geta einnig þeir sem eru tortryggnir fullvissað sig um að ekki er verið 

að birta niðurstöður nema sem heildartölur.  

 

4.1.4 Svarandi óttast um persónulegar upplýsingar 
sínar 

Ef viðkomandi finnst þú vera að fara fram á trúnaðarupplýsingar eða 

viðkvæmar upplýsingar þá má beita eftirfarandi rökum: 

 „Nafnleyndar er gætt í rannsókninni og ekki hægt að rekja 

einstök svör til þátttakanda. Niðurstöður eru birtar sem 

heildartölur og aldrei er hægt að rekja þær til einstakra 

svarenda.“ 

 

Einnig má geta þess að: 

 „Allir starfsmenn Hagstofunnar eru bundnir trúnaði.“ 

 

eða að: 

 „Allir starfsmenn Hagstofunnar hafa skrifað undir 

trúnaðarheit“ 

http://www.hagstofa.is/
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 4.2 Skráning brottfalls 

Ef allt um þrýtur og viðkomandi vill alls ekki taka þátt merkir þú við 

brottfallsástæðu.  Reyndu að spyrja eða skilgreina hvers vegna viðkomandi 

vill ekki taka þátt og merktu við þá ástæðu í brottfallsvalmyndinni.  Vertu 

nákvæmur þegar þú tilgreinir brottfallsástæðu. Neitanir eru skoðaðar og 

flokkaðar sérstaklega og því er mjög mikilvægt að fá svar við því hvað 

veldur neituninni. Að auki gætu upplýsingar um neitanir og eðli þeirra 

komið að gagni í framíðinni við að draga enn frekar úr fjölda neitana í 

rannsóknum Hagstofunnar. Í töflu 2 má sjá dæmi um flokkun brottfalls í 

rannsóknum Hagstofunnar. 

 
Tafla 2. Brottfallskóðar 

Kóði Ástæða fyrir brottfalli 

2 Neitar að svara 

2.1 Ekki áhugi 

2.2 Enginn tími 

2.3 Allt óbreytt frá því síðast 

2.4 Á móti könnunum 

2.5 Búinn að fá nóg 

2.6 Annar heimilismaður vill ekki gefa samband 

2.7 Var að missa náinn ættingja 

2.9 Aðrar ástæður 

3 Ófær um að svara 

3.1 Talar hvorki íslensku né ensku 

3.2 Heyrnarlaus 

3.3 Þroskaheft/ur 

3.4 Langveik/ur 

3.9 Aðrar ástæður 

4 Fjarverandi 

4.1 Vinnandi utan símasambands næstu vikurnar 

4.2 Í fríi næstu vikurnar 

4.3 Á sjúkrahúsi næstu vikurnar 

4.9 Aðrar ástæður 

5 Búsettur erlendis 

5.1 Í námi 

5.2 Í vinnu 

5.3 Flutt/ur til útlanda 

5.9 Aðrar ástæður 

6 Látinn 

6.1 Látin/n 

7 Næst ekki samband 

7.1 Þekkist ekki í númerinu 

7.2 Býr annarsstaðar, símanúmer óþekkt 

7.3 Vinnusími rangur, símanúmer óþekkt 

7.4 Ekkert símanúmer finnst í 118 

7.5 Símanúmer ótengt/lokuð/í geymslu – ekkert finnst í 118 

7.6 Símar númer tengt á t.d. faxtæki 

7.7 Leyninúmer 

7.8 Er ekki með heimasíma 

7.9 Aðrar ástæður 

 

Vandaðu skráningu brottfalls 
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4.2.1 Brottfallsástæða 2.5 búin að fá nóg  

Þessi ástæða er aðallega notuð í VMR.  Ef þú setur einhvern í brottfall 2.5 

verður hann sjálfkrafa ekki með í næstu bylgju.  Farðu afskaplega sparlega 

með að merkja við 2.5 og ráðfærðu þig við vaktstjóra ef þér finnst ástæða 

til að nota þennan kóda. Aðeins þeir sem fara hamförum yfir því að við 

höfum samband við þá mega fá þessa merkingu. Ekki setja athugasemdir 

(bréfaklemmur í Blaise) við brottfall ef þér finnst ekki nein ástæða eiga við 

viðkomandi. Ef svo er, merktu þá í eitthvað brottfall sem er næst því og 

sem endar á tölustafnum 9. Við það opnast athugasemdadálkur sem hægt 

er að skrifa inn frekari ástæðu fyrir brottfalli. 

4.3 Ef ekki næst í þann sem lenti í úrtaki 

Brottfall getur líka orðið ef ekki næst samband við þann sem lenti í úrtaki.  

Því verður að reyna til hins ítrasta að hafa upp á fólki. Mundu að ekki er 

hægt að skipta út þeim sem lenda í úrtaki fyrir aðra sem vilja taka þátt. 

 

Virkjaðu aðra heimilismenn. Oft er erfitt að ná í unga fólkið og þá er ágætt 

að reyna að fá svör frá foreldrum. Reyndu að mynda  tengsl við þann sem 

svarar þó svo að hann sé ekki í úrtakinu til þess að fá greinargóðar 

upplýsingar um hvar og hvenær er hægt að ná í úrtakspersónuna.  Stundum 

er ráð að spyrja einhvern í fjölskyldunni spurninganna um þann sem ekki 

næst í en aðeins í undantekningartilvikum.  Þá verður að passa að spyrja  

spurninganna um aðeins þann sem lenti í úrtakinu en ekki þann sem verið 

er að tala við.   

 

Ef svarandi er fluttur, spurðu þá hvert og hvort vitað sé um nýtt 

símanúmer. Mikilvægt er að nýtt símanúmer og heimilisfang sé skráð á 

eyðublaðsformið í Blaise. Annars flokkarðu viðkomandi sem „þekkist 

ekki“ og skráir skýringu með. 

 

Einnig er fólk af erlendu bergi brotið í úrtökum og þá er mikilvægt að 

reyna að einfalda mál sitt eins mikið og hægt er. Í þeim tilfellum er líka 

hægt að stytta spurningalistann með því að setja veit ekki við svör sem 

engin leið er fyrir viðkomandi að geta svarað. Þó er mikilvægt að reyna 

fyrst að fiska eftir svari.  

 

Rétt er að benda þér á að dæma ekki viðmælanda sem fákunnandi í 

íslensku vegna þess að nafnið á skjánum er ekki íslenskt. Margir 

Íslendingar heita útlendum nöfnum og einnig eru margir útlendingar 

afskaplega færir í íslensku. 

4.3.1 Röng símanúmer  

Ef öll símanúmer sem koma fram á skjánum eru ónothæf verður að setja 

viðkomandi í brottfall 7.9 „Næst ekki samband.“ Vaktstjórar leita þá að 

nýjum númerum. Þó er gott að hringja í 118 og ganga úr skugga um að 

ekki finnist nothæft símanúmer fyrir viðkomandi áður en hann/hún er 

færð(ur) í brottfall 7.x. 

Ef þú nærð sambandi við 

einhvern reyndu að fá 

upplýsingar hjá honum um hvar 

hægt er að ná í þann sem lenti í 

úrtaki  

Útlendingar 

Margir útlendingar tala íslensku 
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 4.3.2 Merkingar við símanúmer 

Setjið X fyrir framan númer ef alls ekki á að hringja í númerið aftur.   

Dæmi: 

 ef númerið er hjá einhverjum öðrum en verið er að reyna að ná í. 

 ef númerið er hjá illa upplögðum ættingjum sem vilja ekki að við 

hringjum aftur.  Þá er mikilvægt að bylgjunúmerið sé skráð við x-

ið.  Þá lítur þetta svona út 6582653-x3 (Ef búið er að tala við 

ættingjann sem vill ekkert gefa upp um viðkomandi núna)  Í næstu 

bylgju er samt óhætt að reyna við ættingjann, hann gæti verið í 

betra skapi þá. 

 

 

Ef númer er ótengt og aðeins 1 númer skráð hjá viðkomandi má nota 

brottfallsmerkinguna 7.5  Ótengd númer eiga það til að tengjast aftur 

þannig að við munum setja þessi case aftur í pottinn ef við finnum engin 

önnur númer á þau.  Tekur enga stund að slá á þráðinn aftur og við erum 

ekki að trufla neinn þó við hringjum oft í ótengd og lokuð númer.  

Fullvissið ykkur um að rétt númer hafi verið valið áður en sett er í 7.5 

 
Notið endilega eftirfarandi tákn aftan við númer til að útskýra ástand 
símanúmera: 
 Ótengt númer = ót (prófið alltaf aftur) 

 Getur ekki móttekið símtöl = ems (prófið alltaf aftur) 

 Flutt annað = fl 

 Lokað númer = ln (prófið alltaf aftur) 

 Enginn Notandi = en 

 Systkini = sys 

 Foreldrar = for 

 Maki = maki 

 Þekkist ekki og hefur aldrei verið í númeri = x 

 Pirraður ættingi svarar x + bylgjunúmer 

 

4.3.3 Ekkert samband/ má hafa samband síðar 

Það er greinarmunur á hvort ekki er svarað í símann eða hvort svarað er og 

viðkomandi er ekki heima. Ef svarað er og viðkomandi er ekki við reyndu 

þá að komast að því hvenær hægt verði að ná í hann. Ef það gengur ekki 

spurðu hvort megi hringja aftur næsta kvöld. Í þeim tilvikum sem svarað er 

bókarðu viðtal á þeim degi sem líklegt er að náist í viðkomandi. Í þeim 

tilvikum sem ekki er svarað er merkt enginn svarar í Blaise. 

 

 

 

 

X merkingar 

Ekki henda út símanúmerum sem eru fyrir í eyðublaðinu settu heldur 

X fyrir framan númerið.  X þýðir að númerið sé ekki rétt en rétt er að 

hafa þau inni áfram til þess að vaktstjóri sé ekki að finna og setja inn 

sömu ónothæfu númerin.  Settu skýringar við ef þú x merkir númer og 

útskýrðu af hverju, t.d. númerið er hjá einhverjum allt öðrum eða 

númerið er hjá ættingja sem vill ekki gefa upp númer hjá þessum sem 

verið er að leita að. 

Vertu viss um að hafa slegið inn 

rétt númer áður en þú setur 

viðkomandi í brottfall 

”Enginn svarar” er ekki sama og 

”ekki heima” 
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Sumir geta verið fjarverandi í lengri tíma og þá spyrðu hvort hægt sé að ná 

í viðkomandi í farsíma. Ef ekki er hægt að ná í viðkomandi skráðu hann í 

viðeigandi brottfall og verða þeir einstaklingar skoðaðir sérstaklega af 

vaktstjóra. 

 

Ef þú hringir og númerið virðist vera ótengt gakktu þá úr skugga um að 

rétt númer hafi verið valið áður en þú afgreiðir það sem ótengt. Það gæti 

verið að þú hafi slegið inn rangt númer og slæmt að missa af svörun vegna 

þess. Þetta á við um öll tilvik í þessum dúr svo sem slökkt á farsíma á tali, 

símsvari, sem sagt í öllum þeim tilvikum sem ekki er svarað í símann. Ef 

þú lendir í því að það er svarað og svarandinn kannast ekki við þann sem 

þú spyrð um, gakktu þá úr skugga um að rétt númer hafi verið valið áður 

en þú kveður. Ef í ljós kemur að um rétt númer er að ræða spurðu þá hvort 

viðkomandi hafi einhvern tímann verið í þessu númeri. Ef svo er reyndu þá 

að fá uppgefið númer hans/hennar í dag.  

 

Gakktu úr skugga um að þú 

hafir hringt í rétt númer áður en 

þú afgreiðir númerið sem 

ónothæft 

Skráning athugasemda 

Ef þú hringir og færð að vita að svarandinn hefur skroppið út í búð 

bókaðu þá viðtal með athugasemd til dæmis „22/11 skrapp í búðina 

verður við seinna í kv.“  Þetta hljómar kannski sem smámunir en 

mikilvægt er fyrir spyrilinn sem fær þennan einstakling upp á skjáinn 

næst að vita af hverju viðtalið var bókað. Mikilvægt er að spyrillinn 

sem hringir næst í þau númer sem þú hringdir í viti nákvæmlega 

hvernig það gekk og geti treyst athugasemdum þínum rétt eins og þú 

hans. Þetta virkar nefnilega í báðar áttir, berðu virðingu fyrir þeim 

sem vinna með þér og þú færð hana endurgoldna.   

 

 

 

 

 

Skildu athugasemdadálkinn 

aldrei eftir auðann þegar þú 

bókar viðtal. 



2007:1    19. desember 2008                                                

                                         28 

28 
 

 

 

5.0 Viðtöl í Blaise 
Þegar spurningalisti er lagður fyrir í rannsóknum Hagstofunnar er notaður 

sérhæfður hugbúnaður sem heldur utan um úrtak, viðtöl, spurningalista og 

skráningu gagna. Þessi hugbúnaður er nefndur Blaise og er notaður af 

Hagstofum víða um heim við rannsóknir á högum almennings. 

 

Hér verður farið stuttlega yfir helstu virkni Blaise sem spyrlar þurfa að 

kunna skil á. 

 

5.1 Hringivalmyndin 

Hringivaldmyndin (sjá mynd 1) er það fyrsta sem spyrlar sjá á 

tölvuskjánum þegar þeir vinna við söfnun gagna. 

 

Hringivalmyndin inniheldur upplýsingar um þann sem þú átt að hringja í, 

aðrar upplýsingar og valhnappa um aðgerðir. Þú hakar við aðgerðir eftir 

því sem við á:  

 Ef viðkomandi svarar og er tilbúinn til að svara spurningalista 

rannsóknarinnar þá er smellt í reitinn Spurningalisti og hnappurinn 

í lagi er valinn. Við það birtist fyrsti hluti spurningalistans á 

skjánum (sjá myndir 2a og 2b).  

 Ef viðkomandi hefur ekki tíma til að svara spurningalistanum þá er 

valið Bóka viðtal, smellt á í lagi og bókunarvalmynd opnast (sjá 

mynd 5). 

 Ef viðkomandi getur ekki eða vill ekki svara spurningalista 

rannsóknarinnar þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir spyrils til að skipta um 

skoðun, þá er valið Brottfall (fjarver., neitar) og smellt á í lagi. Við 

það opnast brottfallsvalmyndin (sjá mynd 6). 

 Ef spyrill lendir á símsvara, enginn svarar í númerinu, síminn er á 

tali eða síminn er lokaður, þá er viðeigandi skýring valin og smellt 

á í lagi. Við það kemur nýr svarandi upp á skjáinn en reynt verður 

að hringja síðar í þann sem ekki náðist í. 
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Mynd 1. Hringivaldmyndin í Blaise. 

 

 

5.1.1 Virkni hnappa er eftirfarandi: 

 Í lagi: Setur valda aðgerð af stað 

 Hætta við: Hættir við valdar aðgerðir og hringivalmynd lokast 

 Hjálp:óvirkur 

 Súmma: Opnar upplýsingaskjá um fyrri tilraunir til að hringja í 

viðkomandi (sjá mynd 4). 

 Hringja: óvirkur 

 Laga: Þær upplýsingar sem eru með * fyrir framan er hægt að 

breyta, til dæmis til að breyta símanúmerum eða setja x við 

símanúmer, setja inn athugasemdir og fleira. 

 

5.2 Spurningaskjárinn 

Þegar svarandi hefur samþykkt að svara spurningalista rannsóknarinnar, 

velur spyrill spurningalisti í hringivalmyndinni og smellir á í lagi. Á mynd 

2 má sjá dæmigerðann spurningaskjá eins og þeir koma fyrir í Blaise. 

 
                                                                                                                

 

 

555 12345 

 

55501229 X895000 

03-2-01-15 

Jón Jónsson 

Karl 

0909999999 

Hólagötu 5 

 

Var ekki heima, kemur innan skamms 

 5 
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Mynd 2a. Dæmigerður spurningaskjár í Blaise. 

 

 

Spurningaskjárinn skiptist í tvennt eins og sjá má á mynd 2a. Vinstra 

megin á skjánum, ofarlega, má sjá nafn rannsóknarinnar í efstu línu 

(RANNSÓKN Á LÍFSKJÖRUM ÍSLENDINGA), upplýsingar um þann 

sem er að svara rannsókninni svo sem númer, bylgju, nafn (úrtakseining), 

aldur, heimilisfang og símanúmer.  

 

Fyrir neðan upplýsingar um svaranda er spurningin, feitletruð, skrifuð með 

svörtu letri. Ef við eigum fyrri svör til að vísa í þá birtast þau í línu 3 eða á 

undan spurningunni. Fyrir neðan spurninguna má sjá leiðbeiningar til þín 

ritaðar með bláu letri. Þessar leiðbeiningar á ekki að lesa upp fyrir 

viðmælandann. Ef um afar mikilvægar leiðbeiningar er að ræða eru þær í 

rauðu.  Í þeim tilvikum sem má útskýra spurninguna nánar skaltu lesa 

textann sem kemur fram í sviga við spurninguna. 

 

Vinstra megin á spurningaskjánum á mynd 2a má sjá yfirlit yfir spurningar 

í þessum hluta spurningalistans og hvernig fyrri svör hafa verið slegin inn 

af spyrli. 

 

 

Texta í sviga ( ) má nota til að 

útskýra spurningu nánar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afar mikilvægar leiðbeiningar 

eru í rauðu.  

Upplýsingar um þann sem 

svaranda 

 
Spurning, feitletruð í svörtu 

 
Leiðbeiningar í bláu,  afar 

mikilvægar í rauðu 

 
 
 

Svarmöguleikar 

 
Svörin eru skráð í græna 

hlutann 

 

Takmarkanir sem eiga við 

svarið 
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Mynd 2b. Fjölvalsspurning á spurningaskjánum. 

 

Á mynd 2b má sjá hvernig fjölvalsspurningar birtast í Blaise. Í þessu 

tilviki myndi spyrill segja við svaranda: „Fyrstu spurningarnar eru um 

tæknibúnað á heimilinu. Er einhver á heimilinu með aðgang að 

eftirfarandi tækjum heima fyrir?“ Þá myndi spyrill lesa upp hvern 

svarmöguleika og svarandi gæfi til kynna hvort einhver heimilismanna 

hefði aðgang að viðkomandi tæki heima fyrir. Í þeim tilvikum sem svarið 

væri já, myndi spyrill merkja við viðkomandi svarmöguleika. Ef svarandi 

svarar neitandi myndi spyrill ekki merkja við viðkomandi svarkost. 

Heppilegast er að smella með músinni við hvern valkost sem svarandi 

játar. 

 

Ef það ekki sérstaklega tekið fram, þá lesa spyrlar upp alla svarmöguleika 

viðkomandi spurningar fyrir svaranda og hinn síðarnefndi tekur þá afstöðu 

til hvers og eins af þessum kostum, það er, segir já eða nei. 

5.2.1 Farið á milli spurninga 

Til að komast í næstu spurningu svararðu spurningunni og smellir síðan á 

enter. Örvahnappana notarðu til að fara fram og til baka í 

spurningalistanum en þó er ekki hægt að fara lengra fram en að fyrstu 

ósvöruðu spurningu. Til að fara fremst í listann smellirðu á home og aftast 

end.  Nánar um virkni hnappaborðsins í kaflanum um Lykla. 

 

5.2.2 Veit ekki/neitar að svara 

Tákn fyrir svörin veit ekki og neitar að svara eru innbyggð í Blaise-kerfið 
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 Ctrl + V velurðu ef viðkomandi veit ekki svarið.  

Ctrl + N velurðu ef viðkomandi vill ekki svara spurningunni. 

 

Í eðli sínu eru þessi svör ólík. Þegar svarandi veit ekki svarið þá getur það 

bæði verið vegna þess að: 

1. hann hefur ekki aðgang að nauðsynlegum upplýsinum til að geta 

svarað spurningunni. Til dæmis getur spurningin snúið að atburði 

sem viðkomandi man ekki eftir eða man ekki eftir hvenær hann 

gerðist. 

2. hann hefur aldrei áður hugsað útí það sem spurningin beinist að og 

getur því ekki svarað henni. Ef spurt er um skoðun svaranda eða 

viðhorf sem hann hefur aldrei hugsað út í áður. Í vissum tilfellum 

móta svarendur skoðun eða viðhorf um leið og spurningin er borin 

upp, en í öðrum tilfellum svara þeir því til að þeir viti ekki svarið. 

 

Ef viðmælandi vill ekki svara spurningu spyrils þá er líklegt að svaranda 

finnist spurningin óþægileg, móðgandi eða of persónuleg. Með því að 

leggja áherslu á það í byrjun viðtals að svör séu ekki rekjanleg og að allir 

starfsmenn Hagstofunnar séu bundnir trúnaði þá má verulega draga úr 

neitunum við einstakar spurningar.  

 

5.2.3 Athugasemdir við einstakar spurningar 

Þegar þú efast um að viðkomandi hafi skilið spurninguna, þú skilur ekki 

svarið, svarið er óvenjulegt eða þú vilt af einhverri ástæðu útskýra eitthvað 

í tengslum við spurningu eða svar þá skráirðu athugasemd við 

spurninguna.  Með því að smella á ctrl + A opnast gluggi til að skrifa 

athugasemdina (sjá mynd 3) í og þegar þú ert búin/n að vista hana birtist 

lítil bréfaklemma fyrir framan svargluggann. 

 

 
Mynd 3. Athugasemdagluggi Blaise. 

 

Ekki hika við að skrá inn athugasemdir þegar þér finnst skýringa þörf. 

 

Til að kalla fram athugasemdina aftur þarftu að vera staddur í 

spurningunni sem hún er við og ýta á ctrl + A. 
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5.2.4 Súmma 

Undir súmma eru upplýsingar um fyrri tilraunir til að ná í viðkomandi.  Á 

fimmtudögum er ráð að súmma í VMR en vaktstjóri lætur vita hvenær þörf 

er á að súmma í öðrum rannsóknum. 

 

 

Mynd 4. Súmma í Blaise. 

 

Þegar þú súmmar kannarðu hvort búið sé að hringja marg oft í viðkomandi 

á skömmum tíma.  Þú prófar öll símanúmer einu sinni enn og hringir í 118 

og athugar hvort þar er að finna fleiri símanúmer hjá viðkomandi.  Ef ekki 

næst samband bókarðu viðtal einum til tveimur dögum síðan og á öðrum 

tímum en hefur verið reynt að hringja. 

5.3 Viðtalsbókanir 

Ef viðkomandi er ekki við eða hefur ekki tíma til að tala við þig núna 

bókaðu hann þá í viðtal seinna. Spurðu þá út í bæði hvaða dag og tíma 

væri hentugast að hringja. Vertu búin/n að æfa þig á viðtalsbókunar-

valmyndinni áður en þú byrjar að hringja. 

 

Ef viðmælandi getur aðeins talað við okkur að degi til eða ef aðeins 

vinnusímanúmer kemur upp látið þá vaktstjóra hafa upplýsingar um 

viðkomandi, t.d. nafn, kennitölu og númer í rannsókninni. 

 

Í viðtalsbókun byrjarðu á að velja á milli nákvæmrar dag- og tímasetningar 

og tímabil.  Síðan tvísmellirðu á daginn/dagana sem má hringja og skrollar 

á réttan tíma / tímabil. Loks smellirðu á hnappinn í lagi til að staðfesta 

bókunina. Bókunin kemur gæti komið upp hjá öðrum spyrli þannig að þú 

verður að gefa ítarlegar og góðar skýringar með bókuninni. Hafðu alltaf 

Viðtöl að degi til 

Bókaðu viðtal svona: 
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 skýringu með þó svo hún sé ekki merkilegri en svo að hún hljóði eitthvað á 

þessa leið „var bara ekki við akkúrat núna.“ 

 

 
Mynd 5. Viðtalsbókun í Blaise. 

5.3.1 Nákvæm dagsetning eða tímabil?  

Miklu skiptir að nákvæm dagsetning sé aðeins valin ef viðkomandi sé 

aðeins til viðtals á ákveðnum degi.  Nákvæmdar dag- og tímasetningar fá 

forgang og koma á skjáinn hjá spyrlum hvað eftir annað þann dag eða tíma 

sem bókaður var svo lengi sem ekki næst í viðkomandi.  Maður sem vill að 

hringt sé í hann milli 20:00 og 22:00 á kvöldin má því ekki bóka milli 

20:00 og 22:00 kvöldið eftir heldur verður að bóka hann á þessum tíma til 

dæmis næstu 8 eða 10 daga.  Ef upplýsingar fást um að viðkomandi er til 

dæmis að fara til útlanda eftir morgundaginn þá er mikilvægt að nota 

nákvæma dagsetningu. 
 

Forgangur viðtalsbókanna er eftirfarandi: 
1. Föst bókun 

2. Miðlungsbókun 

3. Mjúk bókun 

4. Sjálfgefið 

 

5.3.2 Laga 

Til að breyta upplýsingum í * merktum reytum er smellt á Laga. 

Símanúmer og athugasemdir er oftast verið að laga. 

 

5.4 Flokkun á brottfalli 

Ef sá sem lendir í úrtaki getur ekki svarað spurningalista rannsóknarinnar 

af einhverjum ástæðum er hann flokkaður sem brottfall. Spyrill velur 

Brottfall (fjarv., neitar) og smellir á í lagi. Við það opnast 

brottfallsvaldmyndin sem sjá má á mynd 6. Spyrill merkir við ástæðuna 
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fyrir því að sá sem í úrtakinu lenti kærði sig ekki um að svara 

spurningalista rannsóknarinnar. 

 

Mynd 6. Flokkun á brottfalli í Blaise. 

5.5 Kódun 

Þegar spurt er um sveitarfélög, stéttarfélög, menntun og atvinnugreinar 

þarftu að kóda svörin um leið. Notað er trigram leitarkerfi sem ber saman 3 

eða fleiri samliggjandi stafi í texta sem sleginn er inn, við lista af 

atriðisorðum. Smelltu á bilslána (spacebar) til að fá upp valmöguleika. 

Vandaðu þig við kódunina en tefðu ekki við hana. Ef þú getur ekki kódað 

strax fáðu greinargóð svör við spurningunni og skrifaðu svarið í svarreitinn 

en settu veit ekki (ctrl + V) í kódunarreitinn, kláraðu síðan viðtalið og 

kódaðu þegar þú ert búinn að kveðja. Þú getur farið í rápa valseðilinn og 

síðan sýna veit ekki og neitar  til að fara beint þangað sem þú þarft að laga 

kódun.  Ef þú getur ekki kódað þá læturðu veit ekki svarið standa áfram 

með athugasemdinni.  Atriðaorðalistarnir eru ekki tæmandi og því er það 

staðreynd að þú getur ekki altaf kódað. 

 Nokkur atriði sem gott er að hafa í huga. Í atriðaorðalistanum koma 

sömu orðin mis oft fyrir. Orð eins og þjónusta, viðgerðir, rekstur, iðnaður, 

heildsala, smásala, vélar og fleiri lykilorð eru algeng og eru því mjög 

óheppileg leitarorð ein og sér. Úr því má oft bæta með því að slá inn annað 

orð til viðbótar og þrengja með því leitina. Til að finna t.d textann: vélar 

fyrir matvælaiðnað, þýðir hvorki að slá inn textann vélar eða iðnaður ein 

og sér. En ef slegið er inn vél mat, mat iðn eða jafnvel vél iðn, þá dugir 

Vandaðu kódun en tefðu ekki 

við hana 
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 það allt til að fá fram réttan kóda. Gott er að fá staðfestingu svaranda á vali 

kóda með því að bera undir hann niðurstöðu leitarinnar. 

 Gullna reglan er að varast smáorð, samtengingar og óþarfa orð. 

Byrjið á einu orði og sjáið hvað kemur á skjáinn, ef orðið er almennt er 

gott að bæta öðru við sem þrengir leitina. 

 

 
Mynd 7. Dæmi um atvinnugreinakóðun í Blaise. 

5.5.1 Atvinnugreinar 

Við atvinnugreinaflokkun er notað er flokkunarkerfið ÍSAT95.  

Atvinnugreinum er skipt í deildir sem hafa númer frá 01 til 99 og hverri 

atvinnugrein er svo skipt enn frekar upp.   

 

Við flokkun í atvinnugreinar er farið eftir meginstarfsemi þess fyrirtækis 

sem viðkomandi starfar hjá.  Sé fyrirtækið með fjölþætta starfsemi sem 

nær yfir margar atvinnugreinar, er miðað við rekstrareiningu.  

Rekstrareining er þá sá hluti starfseminnar sem fellur undir eina 

atvinnugrein. Í töflu 3 má sjá bálka atvinnugreinaflokkunarinnar ÍSAT95. 

 

Dæmi: 

1. Fyrirtæki sem rekur svínabú upp í sveit, sláturhús annarsstaðar og 

er svo með heildsölu í bænum.  Starfi viðkomandi á svínabúinu 

telst hann starfa við svínarækt (01.23) en ef hann starfar í 

sláturhúsinu flokkast hann undir slátrun (15.11). 

 

2. Ræstitæknir sem vinnur við að skúra í banka. Vinni hann í 

ræstingadeild hjá bankanum telst hann vinna við (65.12), rekstur 

peningastofnana, en væri hann í vinnu hjá ræstingafyrirtæki sem 

tekur síðan að sér að skúra í bankanum telst hann starfa við (74.70) 

ræstingarstarfsemi. 
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Tafla 3. Bálkar í atvinnugreinaflokkuninni ÍSAT95. 

Bálkur Deildir Lýsing á bálki 

A 01-02 Landbúnaður, dýraveiðar og skógrækt 

B 05 Fiskveiðar 

C 10-14 Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu 

D 15-37 Iðnaður 

E 40-41 Veitur 

F 45 Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 

G 50-52 Verslun og ýmis viðgerðarþjónusta 

H 55 Hótel- og veitingahúsarekstur 

I 60-64 Samgöngur og flutningar 

J 65-67 Fjármálaþjónusta, lífeyrissjóðir og vátryggingar 

K 70-74 Fasteignaviðskipti, leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta 

L 75 Opinber stjórnsýsla; almannatryggingar 

M 80 Fræðslustarfsemi 

N 85 Heilbrigðis- og félagsþjónusta 

O 90-93 
Önnur samfélagsþjónusta, félagastarfsemi, 

menningarstarfsemi o.fl. 

P 95-98 
Heimilishald með launuðu starfsfólki og engin eða 

ótilgreind starfsemi 

Q 99 Starfsemi alþjóðlegra stofnana og samtaka með úrlendisrétt 

 

5.5.2 Menntun 

Menntun er flokkuð eftir alþjóðlegum staðli sem heitir ISCED97 (sjá í 

töflu 4). Í spurningum um menntun er verið að spyrja um nám sem 

viðkomandi hefur lokið prófi í og ef hann hefur lokið mörgum greinum þá 

viljum við hæstu prófgráðuna og ef þær eru tvær jafnháar þá gráðuna sem 

hann starfar við.  Grundvallaratriðið er að búið sé að ljúka náminu.  Dæmi: 

ef einhver á lokaritgerð eftir í háskólanámi þá hefur hann ekki lokið því 

námi og þá merkir þú við stúdentspróf. 

 

Ef þú færð óskýrt svar, lestu þá upp svarmöguleikana: gagnfræðapróf, 

stúdentspróf, starfsnám, háskólapróf. Til dæmis ef einhver segist vera 

þroskaþjálfi þá getur það verið bæði á starfsmenntunarstigi og háskólastigi 

og aðeins viðmælandi þinn getur svarað því á hvoru stiginu hann lauk 

þessu námi. 

Verið er að spyrja um hæstu 

lafloknu prófgráðu 
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Athugaðu að heiti skólanna skiptir ekki máli og því græðist lítið á því að fá 

upplýsingar um að einhver hafi lokið námi frá Háskóla Íslands því hann 

gæti hafa lokið diplóma námi, BA námi, Meistaragráðu eða 

endurmenntunarnámi og allt er þetta á mismunandi skólastigi. 

 

Ekki láta starfsheiti nægja, til dæmis segir starfsheitið vélvirki afar lítið um 

menntun. Vélvirkin getur verið sjálfmenntaður (grúskari) með 

grunnskólapróf sem hæstu prófgráðu, eða vélvirki úr iðnskóla eða 

tækniháskóla. Þess vegna er nauðsynlegt að afla tæmandi upplýsinga um 

menntun svarenda.   

  

Atriðaorðalistinn yfir menntun er rýr þannig að þú getur ekki alltaf kóðað. 

 

Í töflu 4 má sjá ISCED97 staðalinn fyrir flokkun á menntun. Spurt er um 

hvert er hæsta stig náms sem viðkomandi hafi lokið. Ef viðkomandi hóf, til 

dæmis, nám í framhaldsskóla en hætti án þess að ljúka því hefur hann 

lokið námi á stigi 2. Sömuleiðis skal starfsmaður sem er í námi í háskóla 

en hefur ekki lokið námsgráðu flokkast á stig 3 eða 4. 

 

Tafla 4. ISCED97 menntunarflokkun. 

Stig Lýsing á stigi 

Stig 1 Neðri bekkir grunnskóla (áður barnaskóli). Áður fyrr lauk námi 
með barnaskólaprófi, nú 7.bekk. 

Stig 2 Efri bekkir grunnskóla (áður gagnfræðaskóli). Áður fyrr lauk 
námi með landsprófi eða gagnfræðaprófi, nú grunnskólaprófi. 

Stig 3 Nám á framhaldsskólastigi sem lýkur með stúdentsprófi, 
sveinsprófi eða prófi úr sérskóla þar sem ekki er krafist 
stúdentsprófs, iðnmenntunar eða hliðstæðrar menntunar. Dæmi 
um nám á 3. stigi er stúdentspróf, iðnnám, kennaramenntun úr 
Kennaraskólanum (fyrir 1975) og fóstrumenntun úr 
Fóstruskólanum (fyrir 1975). 

Stig 4 Nám á framhaldsskólastigi sem byggt er ofan á eða bætir við 
nám á framhaldsskólastigi. Dæmi er meistaraskóli iðngreina. 

Stig 5 Nám á háskólastigi, bæði í háskólum og sérskólum á 
háskólastigi. Undirbúningsmenntun fyrir slíkt sérnám skal vera á 
3. eða 4.stigi og getur t.d. verið stúdentspróf, sveinspróf í iðn eða 
annað sem felur í sér svipaða skólagöngu og eða þjálfun. Dæmi 
um nám á 5. stigi er: BA og BS-nám, kennaranám, 
leikskólakennaranám og þroskaþjálfanám. Framhaldsnám til 
meistaragráðu (svo sem MA, MS, M.Ed., cand.xx) skal telja hér 
með. 

Stig 6 Nám til rannsóknargráðu á háskólastigi.  Dæmi er doktorsnám en 
erlendis tíðkast ýmis önnur heiti á þessari gráðu. 

Stig 9 Menntun utan hins hefðbundna skólakerfis, til dæmis  
bílstjórapróf (minna próf) og bréfaskólar (nema samfellt nám 
sem svarar til framhaldsskóla). 

Starfsheiti er ekki sama og 

menntun 
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5.5.3 Nám 

Nám er flokkað eftir staðlinum ISCED97 líkt og menntun. Nýbúið er að 

endurnýja listann fyrir nám sem viðkomandi stundar.  Í listanum eru 

nokkur atriði merkt EKKI NOTA og þá þýðir það að ekki eigi að nota þá 

kóða. 

 

Heiti skólanna skiptir ekki máli við úrvinnslu og ef þú finnur ekki eitthvað 

ákveðið fag við skólann sem viðkomandi er í heldur sama fag við annan 

skóla á sama skólastigi máttu nota síðari skólann þegar þú skráir nám 

viðkomandi.  

 

Dæmi:  Einhver er í hagfræði í HR en þú finnur aðeins hagfræði við HÍ þá 

máttu nota kódann við hagfræði við HÍ.  En þú mátt ekki alls ekki velja 

hagfræði við Fjölbrautaskóla því þá ertu kominn niður á annað skólastig. 

5.5.4 Stéttarfélög 

Atriðaorðalistinn um stéttarfélög er að mestu tæmandi og lítil vandkvæði 

með að kóda þau. 

5.5.5 Sveitarfélög 

Yfirleitt er auðvelt að flokka stéttarfélög en stundum kemur fyrir að fólk 

svarar með gömlu kaupstaðarheiti í staðinn fyrir sveitarfélagi og þá er ekki 

víst að kaupstaðarheitið sé á atriðaorðalistanum í tölvunni.  Listi um 

póststöðvar og sveitarfélög hangir á korktöflunni.  

5.6 Lok viðtals 

Í lok spurningalistans er venjulega kveðja og þakkir til viðmælandans.    

Þegar þú ert kominn þangað og smellir á enter koma skilaboð á skjáinn 

um að „breyting hafi verið gerð. Á að vista eyðublaðið.“  Ef þú ert sáttur 

við skráningu viðtalsins smellirðu aftur á enter og færð nýjan viðmælanda 

á skjáinn. Ef þú vilt laga eitthvað í viðtalinu smellirðu escape hnappinn 

eða á cancel með músinni og ferð þangað í viðtalinu sem þú ætlar að laga.   

 

Ef þú uppgötvar að þú eigir eftir að lagfæra eitthvað í viðtalinu eftir að þú 

ert komin með annan á skjáinn verður þú að gefa vaktstjóra númer 

viðtalsins og biðja hann um að lagfæra það fyrir þig.  Þú getur ekki náð í 

viðtalið aftur.   

 

Til að koma inn leiðréttingum 

eftir að viðtal er farið af 

skjánum, talið þá við vaktstjóra. 

Góð vinnuregla er að skrifa hjá sér á blað númer þess þátttakanda sem 

þú ert að tala við. Bæði til að hafa vaðið fyrir neðan sig ef þú skyldir 

hafa gleymt einhverju sem þú vilt laga síðar eða ef bilun verður í 

tölvukerfinu. 
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 5.7 Símar 

Ef þú átt í vandræðum með símann fáðu þá aðstoð hjá vaktstjóra.  Áður en 

þú byrjar að hringja í þátttakendur hringdu í sessunaut til að stilla talhæð 

og rörið sem talað er í til að ekki heyrist of hátt í spyrli í síma svaranda.  

 

 

Prófaðu símann fyrir fyrsta 

símatalið þitt. 
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6.0 Gagnlegar upplýsingar 

6.1 Vinnutími 

Í töflu 5 má sjá yfirlit yfir venjulegan vinnutíma spyrla. Vaktstjórar láta 

spyrla vita af því ef einhverjar breytingar verða á vinnutíma. 

 

Tafla 5. Vinnutími spyrla 

Vikudagar Vinnutími 

Mánudaga til fimmtudaga  17:00 til 22:00 

Laugardaga  12:00 til 18:00 

Sunnudaga 13:00 til 18:00 

 

Gert er ráð fyrir því að úthringingar hefjist um leið og vaktin byrjar. Því er 

gott fyrir spyrla að mæta nokkrum mínútum fyrir vinnutímann til að 

úthringingar geti hafist á fyrirhuguðum tíma.  

 

Veikindi ber að tilkynna eigi síðar en á hádegi á virkum dögum. Sama er 

með vinnuskipti þau ber að tilkynna til vaktstjóra fyrir hádegi þann dag 

sem þau eiga sér stað, ef það er ekki gert er gert ráð fyrir að viðkomandi 

mæti sjálfur til starfa. Ef svo ber undir að veikindi eru á vaktinni og um 

ótilkynnt vinnuskipti að ræða þá gengur sá sem skipti í starf þess veika. 

Þeim sem láðist að tilkynna skiptin ber því að mæta til vinnu.   

 

Síðasta hringivalmynd kemur á skjáinn hálftíma áður en ætluðum 

vinnutíma líkur hjá spyrlum í SILC en 10 mínútum áður hjá spyrlum VMR 

og ICT.  Því getur vinnutíminn orðið nokkuð breytilegur eftir því hvort sá 

sem kom síðastur á skjáinn eða ekki út frá því hvaða rannsókn er í gangi.  

 

Þegar aðeins VMR er í gangi er stundum hætt snemma miðvikudögum og 

á fimmtudögum er kannski bara einn spyrill auk vaktstjóra.  Þá er og 

ekkert hringt um helgar. Vinnutími ræðst almennt af verkefnunum. Í VMR 

er potturinn alltaf sá sami og takmarkaður tími til að afgreiða hann. Ef 

almennir frídagar eða bilanir koma upp á hefðbundnum vinnutíma verður 

að vinna laugardag og/eða sunnudag til að ljúka verkefninu.  

 

Spyrlar í VMR vinna aðra hverja viku. Í öðrum rannsóknum er skráð á 

vaktir og stundatafla með nöfnum spyrla hangir þá á korktöflunni. Láttu 

vita ef þú kemst ekki í vinnu tímanlega og útvegaðu staðgengil ef þú kemst 

ekki þann dag sem þú átt að vinna. Mikilvægt er að nýta öll pláss þegar 

nóg er í pottinum til að halda upp góðum takti í rannsókninni. 

 

Venjulega eru aðeins starfstöðvar í könnunardeild notaðar. Aðeins í 

árlegum rannsóknum eru skrifstofur annarra starfsmann nýttar, vaktstjóri 

vísar á hvaða skrifstofur má nota. 
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 6.2 Matur og kaffi 

Á kvöldin er hálftíma matartími kl. 19:00 – 19:30 í matsalnum á 4. hæð.  

Um helgar er hálftíma kaffitími kl. 15:00. Vaktstjórar reiða fram léttan 

mat. Önnur skipulögð hlé eru ekki á vaktinni. Þó er rétt fyrir spyrla að 

standa upp á hverjum klukkutíma, hreyfa sig aðeins og væta kverkarnar.    

6.3 Umgengni 

 Nauðsynlegt er að ganga hljóðlega um spyrlasalinn og sýna öðrum 

spyrlum tillitssemi. Allur hávaði í spyrlasalnum truflar þá sem eru 

að taka viðtöl og getur einnig heyrst til svarenda. 

 Ekki hringja persónuleg símtöl á vinnutíma nema þau séu 

nauðsynleg. Best er að slökkva á GSM símum eða setja þá á 

hljóðlausa stillingu. 

 Farðu ekki inn á skrifstofur annarra starfsmanna. 

 Sjáðu til þess að ef þú hefur opnað glugga að hann sé lokaður þegar 

þú ferð. 

 Gakktu vel frá starfsstöðinni áður en þú ferð. 

 Í lok hvers starfsdags, skráðu þig út en ekki slökkva á tölvunni. 

 Vaskaðu upp, þurrkaðu og settu bollan þinn eða glasið upp í skáp. 

6.4 Stimpilklukka 

Stimpilklukka er niðri í anddyri.  Þú færð þriggja stafa númer til að stimpla 

þig inn.   

 Stimpla inn: 

1. Sláðu inn númerið (ýta þarf fast á hnappana) 

2. Ýttu á inn 

3. Ýttu aftur á inn 

 Stimpla út. 

1. Sláðu inn númerið (ýta þarf fast á hnappana) 

2. Ýttu á út 

3. Ýttu aftur á út 

6.5 Aðgangskort að húsinu 

Sameiginlegt aðgangskort mun liggja í andyri hússins, en útidyrahurðin 

verður opin fyrir spyrla. Til að komast inn um millihurðina þarf að slá inn 

talnakóðann: 

 

 Berðu kortið upp að brúna talnaboxinu á veggnum 

 Sláðu inn talnakódann og ýttu á # 

 Passaðu að kortið sé ekki of nálægt boxinu þegar talnakódinn er 

sleginn inn 

 Hurðin opnast ;) 
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Hjálpartöflur 
 

 

Starfshlutfall

100% = 35-40 tímar á viku

85% = 34 tímar á viku

80% = 32 tímar á viku

75% = 30 tímar á viku

70% = 28 tímar á viku

65% = 26 tímar á viku

60% = 24 tímar á viku

55% = 22 tímar á viku

50% = 20 tímar á viku

45% = 18 tímar á viku

40% = 16 tímar á viku

35% = 14 tímar á viku

30% = 12 tímar á viku

25% = 10 tímar á viku

20% = 8 tímar á viku

15% = 6 tímar á viku

10% = 4 tímar á viku

5% = 2 tímar á viku  
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 Lyklar í Blaise 
 

Enter ( ) Til að velja og staðfesta val 

Ctrl V  Veit ekki 

Ctrl N  Neitar að svara 

Ctrl A  Setja inn athugasemdir 
 

 /   Upp / Niður 

 /   Hægri / Vinstri 

Page up / 

Page down Virka eins og örvarnar 

Shift F9 Hoppa í ákveðna spurningu, tölvan spyr um númer  

  spurningarinnar 

Home  Hoppað í fyrstu spurninguna 

End  Hoppað í síðustu spurningu sem hefur verið svarað 

 

Backspace  Bakka yfir og eyða innslætt, nýtt svar skráð í staðinn 

F6  Hoppa á milli glugga 

 

Enter   Ekki er hægt að fara aftur í viðtal þess sem þú ert að  

eða  OK tala við þegar búið er að smella á enter á eftir síðustu  

  spurningunni. 

 

Ctrl + Enter Ef þið eruð í spurningalistanum og þurfið að bóka  

  viðtal, lagfæra eða setja í brottfall farið í hliðareyðublöð 

  og þá opnast valmynd býður upp á: 

 Spurningalistann 

 Til að fara aftur til baka í spurningalistann 

 Brottfall 

 Er valið ef viðkomandi vill ekki taka þátt og þá 

 verður að merkja við þá ástæðu sem viðmælandi ber 

 fyrir því að vilja vera með. 

 Bóka viðtal 

 Er valið ef á að hringja seinna í viðkomandi.  Lesið 

 vandlega kaflann um bóka viðtal hér að framan. 

 Símar og heimilisfang 

 Farið þangað til að lagfæra símanúmer. 

 

  Ef uppgötvast að gera þurfi leiðréttingu á viðtali, t.d.  

  kóðun var ekki lokið en búið var að smella á   

  enter á eftir síðustu spurningunni þá verður að leita til  

  vaktstjóra til að leiðrétta.  Þá þarf númer viðtalsins!!! 

 

 

Algengustu lyklar 

Fara á milli lína eða 
blaðsíðna: 

Leiðréttingar 

Lok viðtals 

Hliðareyðublöð 

Gera leiðréttingu á 
viðtali sem búið er að 

loka!! 
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