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Útdráttur 

Þátttaka í úrtaksrannsóknum hefur minnkað verulega á undanförnum áratugum. Þetta hefur 

skapað áskoranir við að draga úr þeim bjaga sem hlýst að ójöfnu svarhlutfalli hjá hópum sem 

lenda í úrtaki. Markmið þessarar rannsóknar er að greina brottfall í stórri úrtaksrannsókn úr 

íbúaskrá Þjóðskrár og mögulegan bjaga vegna þess. Þetta verður gert með því að greina 

brottfallsbjaga, umfang hans og þróun yfir tíma, og skoða leiðir til að bregðast við honum. Til 

grundvallar er stór íslensk úrtaksrannsókn sem framkvæmd er af Hagstofu Íslands; 

Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands (VMR). Niðurstöður greiningarinnar sýna að 

brottfall í Vinnumarkaðsrannsókn hefur aukist á síðustu sex árum, sérstaklega meðal 

innflytjenda. Áhrif brottfallsins má greina í bjöguðum niðurstöðum í lykilbreytum 

Vinnumarkaðsrannsóknar, það er að segja í tölum fyrir fjölda starfandi, atvinnlausa og þá sem 

eru utan vinnumarkaðar. Upplýsingar úr brottfallsgreiningu voru notaðar til þess að búa til 

svarlíkindalíkan, og niðurstöður þess notaðar til þess að gera tillögu að endurbættum vogum 

sem má nýta til þess að leiðrétta bjaga vegna brottfalls. Niðurstöður greiningarinnar sýna að 

brottfall í Vinnumarkaðsrannsókn hefur aukist á síðustu sex árum, sérstaklega meðal 

innflytjenda. Áhrif brottfallsins má greina í bjöguðum niðurstöðum í lykilbreytum 

Vinnumarkaðsrannsóknar, það er að segja í tölum fyrir fjölda starfandi, atvinnlausa og þá sem 

eru utan vinnumarkaðar. Til þess að draga úr áhrifum brottfallsins voru nýjar vogir búnar til á 

grundvelli hjálparbreyta úr skrám og niðurstöðum svarlíkindalíkans. Samanburður á eldri 

vogum og nýjum vogum sýnir að töluvert dró úr bjaga í þessum lykilbreytum 

Vinnumarkaðsrannsóknar þegar miðað er við sambærilegar upplýsingar úr skrám. 

Niðurstöður þessarar greiningar sýna fram á mikilvægi þess að nýta svarlíkindi þegar vogir 

fyrir úrtaksrannsóknir eru búnar til. Þannig mætti hafa þessar niðurstöður til hliðsjónar til þess 

að bregðast við brottfalli í öðrum úrtaksrannsóknum og til þess að finna aðferðir sem hægt er 

að nota til þess að draga úr brottfalli á gagnasöfnunarstigi.  
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Abstract 

In recent decades participation in sample surveys has decreased significantly. This has created 

challenges for researchers because of a bias which may be due to unequal response rates in 

survey sub-samples. The aim of this study is to analyse the nonresponse in a large sample 

survey based on the population register of the National Registry and the possible bias caused 

by this nonresponse. This will be done by analysing the scope of the nonresponse and its 

development over time, and subsequently looking at ways to respond to this nonresponse. 

Survey data comes from a large Icelandic sample survey, conducted by Statistics Iceland, 

namely the Icelandic Labour Force Survey (IS-LFS). The results of the analysis show that 

nonresponse in the IS-LFS has largely increased in the last six years, especially among 

immigrants. The effect of the nonresponse can be seen in the biased results of the key 

variables of the IS-LFS, which is in figures for the number of employed, unemployed and 

those who are not active in the labour market. The information taken from the nonresponse 

analysis was used to generate propensity scores, and its results were used to improve weights 

that can be used to correct bias due to the nonresponse. To reduce the effect of the 

nonresponse, new weights were created based on the auxiliary variables from registers and the 

results of the propensity model. A comparison of the older weights and the new weights 

shows that the bias in this key variable, in the IS-LFS, decreased considerably when 

comparing information from the registers. The results of this analysis demonstrate the 

importance of utilizing propensity scores and same approach may be applied when creating 

weights for sample surveys. Thus, the methods used in this study should be considered to 

address nonresponse in other sample surveys and may even be helpful in identifying methods 

that could be helpful to reduce nonresponse at the data collection stage. 
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Formáli 

Þessi rannsókn er lokaverkefni mitt í námi í Aðferðafræði sem ég hóf haustið 2017 og 

stundaði meðfram fullu starfi sem sérfræðingur í vinnumarkaðsmálum hjá Hagstofu Íslands. 

Verkefnið, sem tekið hefur nokkurn tíma í vinnslu, hefur gerjast með mér í nokkur ár. Ein 

aðalástæða rannsóknarinnar er að undanfarin ár hefur orðið ljósara að niðurstöður 

Vinnumarkaðsrannsóknar væru líklega skekktar vegna aukins brottfalls í rannsókninni og 

eitthvað þyrfti að gera varðandi það. Allar greiningar sem gerðar eru í rannsókninni eru unnar 

upp úr gögnum Hagstofu Íslands, annars vegar Vinnumarkaðsrannsókninni og hins vegar 

gögnum sem fengin eru úr nokkrum gagnasöfnum Hagstofu Íslands. Niðurstöðurnar munu 

nýtast Hagstofunni og hafa raunar verið nýttar frá ársbyrjun 2021 við endurmat á niðurstöðum 

Vinnumarkaðsrannsóknar frá árinu 2003 til 2020 og sem endurbættar vogir til áframhaldandi 

notkunar. 

Ég vil þakka öllu samstarfsfólki mínu á Hagstofunni fyrir alla veitta aðstoð og 

yfirmönnum mínum að hafa gefið mér tækifæri á að stunda námið með vinnu. Sérstaklega vil 

ég þakka Antoni Erni Karlssyni og Arndísi Vilhjálmsdóttur fyrir margar áhugaverðar og 

gefandi samræður um verkefnið og að hafa haldið mér við efnið svo að verkefnið tæki enda. 

Leiðbeinanda mínum Jóni Gunnari Bernburg kann ég einnig bestu þakkir fyrir margar góðar 

og gagnlegar ábendingar. Sérstakar hjartans þakkir fær þó eiginkona mín Hekla 

Hannibalsdóttir fyrir þolinmæðina, stuðninginn og hvatninguna sem hún hefur gefið mér allan 

þennan tíma. 
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1  Inngangur 

Áhyggjur af brottfalli og svarhlutfalli í úrtaksrannsóknum eru alls ekki nýjar af nálinni og 

hafa í raun fylgt úrtaksrannsóknum alveg frá upphafi þeirra (Bethlehem, 1988; Groves, o.fl, 

2002; K.Olson, 2006; Leeper, 2019). Segja má að saga þeirra nái að minnsta kosti alveg frá 

lokum síðari heimstyrjaldar en Colley (1945), Hansen og Hurwitz (1946), Yates (1946), 

Ferber (1949) og Deming (1953) voru meðal frumkvöðla í rannsóknum á áhrifum 

gagnasöfnunar og aðferðum til að takast á við brottfall. Ein fyrsta umfjöllun um efnið hjá 

íslenskum fræðimönnum er í grein eftir Þorlák Karlsson og Þórólf Þórlindsson frá árinu 1991.  

Ástæða þess að brottfall er áhyggjuefni í úrtaksrannsóknum snýr helst að því að aukið 

brottfall orsaki ónákvæmni í niðurstöðunum. Vegna vegna þess að færri svör leiða til stærri 

staðalvillu, víðari öryggisbila og mögulega kerfisbundinnar skekkju, það er segja bjaga. Með 

öðrum orðum, að með auknu brottfalli minnkar alhæfingagildi rannsókar (Groves, 1989; 

Þorlákur og Þórlindur, 1991; Stoop, 2005, Singer, 2006; Brick, 2013). Með aukinni vitund og 

þekkingu á þróun lækkandi svarhlutfalls stendur eftir sú áskorun að skilja af hverju það stafar, 

hvort það valdi bjaga og hvaða aðferðum má beita til að bregðast við (Singer, 2006, 

Tourangeau og Plewes, 2013).  

Í upphafi árs 2021 voru nýjar aðferðir í úrvinnslu Vinnumarkaðsrannsóknar Hagstofu 

Íslands (VMR) teknar notkun. Var það gert með það fyrir augum að draga úr bjaga í 

niðurstöðum vegna brottfalls í rannsókninni og reikna nákvæmara og stöðugra mat á 

mannfjölda. Vinnumarkaðsrannsóknin er símakönnun sem á sér samfellda sögu aftur til ársins 

19911. Alveg frá upphafi hennar hafa niðurstöður verið leiðréttar með eftirá-lagskiptum (e. 

post-stratified) vogum sem reiknaðar eru út frá aldri og kyni. Með því átti að tryggja að 

niðurstöður væru í samræmi við raunverulega kyn og aldurs samsetningu í þýði 

rannsóknarinnar. Vandi þeirrar vogar er að ef svarhlutfall dregst saman hjá tilteknum hópum 

sem vogin tekur ekki tillit til eykst hættan á verulegum bjaga í niðurstöðum, það er að segja á 

vanmati og/eða ofmati. Þegar vísað er í brottfall hér þá er skilgeining þess að það sé sá hluti 

einstaklinga sem annars vegar lenda í þýðisúrtaki rannsóknar en hins vegar taka þeir ekki þátt 

í rannsókninni. Allt frá árinu 2016 hafa verið vísbendingar um brottfallsbjaga í niðurstöðum 

VMR. Samanburður við önnur gagnasöfn, á borð við staðgreiðslugögn, menntunargögn og 

betri upplýsingar frá Vinnumálastofnun, rennir stoðum undir þetta.2 Ástæður slíks 

                                                           
1 Sjá lýsigögn Vinnumarkaðsrannsóknar http://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/2019/e16581d3-b47e-

4a6f-8232-9acb72a3b242.pdf 
2 Hér verður að koma fram að höfundur hefur verið aðal sérfræðingur Hagstofu Íslands í VMR og verið 

umsjónamaður hennar frá árinu 2008.  
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brottfallsbjaga eru margþættar, en líklega snúa flestar að því að erfitt er að safna svörum frá 

ákveðnum hópum í gegnum síma. Sem dæmi er ungt fólk ólíklegt til að svara símtölum úr 

ókunnugu símanúmeri og erfitt getur verið að hafa upp á símanúmerum erlendra ríkisborgara 

sem búsettir eru á Íslandi. Einnig skilar handvirk símanúmeraleit Hagstofunnar betri árangri 

fyrir þá sem eru starfandi heldur en þá sem eru óvirkir á vinnumarkaði eða atvinnulausir. 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er tvíþætt. Í fyrsta lagi að greina þróun svarhlutfalls 

í VMR yfir 18 ára tímabil eða frá árinu 2003 til 2020. Þetta er gert með því að skoða 

svarhlutföll undirhópa úrtaksins yfir tíma og gera samanburð á svarendum í VMR og þeim 

sem ekki svara með því að nota hjálparbreytur (e. auxiliary data) úr skrám sem taldar eru 

hjálpa til við að skýra brottfallið. Hjálparbreyturnar ná yfir allt úrtak VMR og gilda því bæði 

um þá sem svara og þá sem ekki svara. Fyrir VMR felst þetta í að auðga úrtaksupplýsingar 

með upplýsingum um viðkomandi einstaklinga úr þýðisskrám, mánuð fyrir mánuð og ár fyrir 

ár fyrir allt tímabilið. Með þessum tengingum opnast möguleikar á að greina allt úrtak VMR. 

Þetta þýðir að hægt að nota hjálparbreyturnar í aðhvarfsgreiningu hlutfalla og reikna þannig 

svarlíkindi hvers einstaklings í úrtakinu fyrir hvern ársfjórðung allt tímabilið.  

Í öðru lagi er markmiðið að greina hvort og hvernig bjagi vegna brottfalls hefur áhrif á 

niðurstöður VMR. Reynt er að svara hvað það er sem hefur mest áhrif á bjaga í VMR og 

hvernig má leiðrétta fyrir áhrifum hans með nýjum og endurbættum aðferðum við gerð voga. 

Svarlíkindin gegna þar lykilhlutverki en þau eru notuð til að reikna brottfallsvog fyrir hvern 

einstakling sem svarar rannsókninni. Með því er reynt að ná fram mati á mögulegri 

brottfallskekkju sem verður vegna þess að hóparnir sem svara og svara ekki hafa mismunandi 

eginleika.  

Þó að verkefnið miði að því að skoða umfang og eðli brottfalls í VMR og setja fram 

tillögu að því hvernig megi bregðast við því til að lágmarka bjaga vegna brottfalls í 

niðurstöðum má nefna tvö viðbótarmarkmið. Þau eru annars vegar, að bæta niðurstöður VMR 

þegar til lengri tíma er litið með því að bregðast við brottfalli með gagnreyndri nálgun (e. 

evidence based). Hins vegar er prófuð aðferð sem miðar að því að draga úr áhrifum brottfalls 

á niðurstöður sem gæti gagnast í úrtaksrannsóknum almennt, og sem einnig gæti gefið 

hugmynd um aðferðir til þess að draga úr brottfalli þegar gagnasöfnun fer fram.  

de Leeuw og de Heer (2002) tóku saman þróun brottfalls í úrtaksrannsókum frá mörgum 

löndum á árunum 1980 til 1997 þar sem sjá má minnkandi svarhlutfall í heimiliskönnunum. 

Þó liðin séu vel yfir 20 ár síðan sú rannsókn var gerð þá hefur lítið breyst til batnaðar. Nýlega 

tóku Luiten, Hox og de Leeuw (2020) upp þráðinn og greindu þessa þróun frá 1998 til 2015. 
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Niðurstaðan virðist vera alls staðar sú sama, að á undanförnum áratugum hefur dregið úr 

þátttöku í úrtaksrannsóknum (Leeper, 2019). Þó er það mismunandi á milli landa hversu hröð 

þessi þróun hefur verið (Stoop o.fl, 2010; Tourangeau og Plewes, 2013; Luiten o.fl. 2020). 

Ísland er hér engin undantekning en undanfarinn áratug má segja að hér á landi hafi aukning á 

brottfalli í úrtaksrannsóknum verið talsverð. Af þeim sökum hafa áhyggjur hér á landi aukist 

að einhverju marki og sömuleiðis umræðan meðal sérfræðinga. Ævar Þórólfsson (2021) 

sérfræðingur hjá Félagsvísindastofnun bendir meðal annars á að vefkannanir glími ekki síður 

við þá ógn sem fylgir auknu brottfall en aðrar tegundir kannana.   

Ekki er hægt að segja að til sé einhver heildstæð samantekt á þróun brottfalls í 

úrtaksrannsóknum hér á landi. Þó er hægt að nefna eina rannsókn sem Sinibaldi og Anton Örn 

(2017) gerðu á áhrifum hvíldar á milli úrtaksrannsókna Hagstofu Íslands. Þau tóku saman 

allar úrtaksrannsóknir Hagstofu Íslands og í stuttu máli var niðurstaðan að dregið hefur úr 

svarhlutfalli þeirra allra. Hér í þessu verkefni verður því aðallega gengið út frá þróun 

svarhlutfalls í stærstu símakönnun á Hagstofu Íslands, en þar eru þessar upplýsingar mjög 

aðgengilegar. 

Gæðaskýrslur vinnumarkaðsrannsóknar Evrópusambandsins (EU-LFS), sem birtar hafa 

verið árlega frá árinu 2010, sýna þessa sömu þróun niður á við hvað svarhlutfall varðar 

(Eurostat vefur, 2021).3 Þessi þróun hefur átt sér stað þrátt að þekking okkar og skilningur á 

brottfallinu hafi aukist og ýmsum aðferðum verið beitt til þess að sporna við því. Sumar 

þessara aðferða hafa verið hannaðar með það fyrir augum að ná meiri snertingu við úrtakið  

(e. contact rate) og aðrar miða að því að draga úr neitunum (Tourangeau og Plewes, 2013; 

Cantor og Cunningham, 2002). Ýmsar rannsóknir hafa þannig varpað ljósi á áhrif brottfalls í 

könnunum, ástæður þess, þróun og kostnað vegna þess. Einnig hafa verið lagðar fram tillögur 

að því hvernig má reyna að koma í veg fyrir brottfall (sjá yfirlit í Bethlehem, Cobben og 

Schouten, 2011; Kreuter, 2013; Brick, 2013). Hins vegar virðist fáar þessara aðferða í raun 

hafa dregið úr brottfalli.  

Útskýringar á orsökum eða ástæðum brottfalls eru mjög mismunandi eftir tíma og því 

má segja að það hafa ekki komið fram góðar almennar aðferðir til þess að bregðast við því 

(Groves, 2006; Brick, 2013; Leeper, 2019). Því er í raun eina skynsamlega leiðin að beita 

aðferðum til að draga úr áhrifum brottfalls, í stað þess að koma í veg fyrir það, til dæmis með 

því að nota vogir til þess að reyna að vinna á móti bjaga sem skekkja niðurstöðurnar eða nota 

                                                           
3 Gæðaskýrslur vinnumarkaðsrannsókna Eurostat má finna hér: 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/publications/quality-reporting 
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spár um svarlíkindi til að bregðast við í gagnaöfluninni sjálfri (Groves og Heeringa, 2006; 

Schouten o.fl., 2009; Brick og Tourangeau, 2017). Þrátt fyrir að talsvert hafi verið gert af 

rannsóknum um langtímaþróun svarhlutfalls og yfirlit skráð (de Heer, 1999; de Leeuw og de 

Heer, 2002; de Leeuw o.fl, 2018; Luiten o.fl 2020) hafa færri rannsóknir verið gerðar á þróun 

brottfallsbjaga. Til dæmis eru fáar rannsóknir til á þróun brottfallsbjaga þar sem úrtaksskrár 

hafa verið auðgaðar með fleiri hjálparbreytum (e. auxillary variables) en finna má í 

þýðisskrám líkt og Þjóðskrá Íslands. Nýleg rannsókn Nguyen og Zhang (2020) fjallar um þær 

aðferðir sem eru að baki nýjum aðferðum norsku hagstofunnar til að bregðast við 

brottfallsbjaga, bæði í norsku vinnumarkaðsrannsókninni (NO-LFS) og norsku lífskjara-

rannsókninni (NO-SILC)4. Þau nýta þar upplýsingar úr fleiri skrám en norsku íbúaskránni eins 

til dæmis og „a-ordningen“5. Meðal niðurstaðna voru að líkan aðhvarfsgreiningar hlutfalla til 

þess að búa til svarlíkindi fyrir tiltekna hópa gagnaðist vel til að draga úr brottfallsbjaga í 

niðurstöðum. 

Það að framkvæmdaraðlilar úrtaksrannsókna, auðgi einstakar úrtaksskrár með 

upplýsingum fengnum úr mismunandi skrám er ekki svo óalgengt. En að hægt sé að nota 

upplýsingar úr mörgum skrám sem tengja má beint við einstaklinga í úrtaki á ákveðnum 

tímapunktum aftur í tímann er einstakt. Í þessari rannsókn eru úrtaksskrár hverrar könnunar 

auðgaðar með þýðisupplýsingum, sem ekki voru fyrir hendi þegar kannanirnar voru 

framkvæmdar, mánuð fyrir mánuð frá árinu 2003 fram til loka árs 2020. Gögnin eru mjög 

víðtæk og þurfa öll að vera til fyrir hvern tímapunkt og er það í raun ástæðan fyrir því að 

hingað til ekki hafa verið gerðar fleiri rannsóknir af svipuðu tagi og hér er gert. Það er þó 

aðeins nú á síðasta áratug sem möguleikar til svona víðtækra tenginga hafa batnað hér á landi. 

Ástæðurnar þess má meðal annars rekja til vinnu vegna til manntalsins 2011, sem margar 

hagstofur Evrópusambandsins, EFTA landanna framkvæmdu (Hagstofa Íslands, 2014)6. Hér á 

Íslandi var manntalið framkvæmt með rafrænum hætti, það er að segja með samtengingu 

ýmissa skráa. Afrakstur þess eru að gæði gagna bötnuðu og tengingar mismunandi skráa aftur 

í tímann urðu mögulegar. 

                                                           
4 Sjá, skýrslu norsku hagstofunnar eftir Melike Oguz-Alper frá 2018. New estimation methodology for the 

Norwegian Labour Force Survey - https://www.ssb.no/en/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/new-

estimation-methodology-for-the-norwegian-labour-force-survey 
5 A-ordningen er samræmt gagnasafn sem vinnuveitendur í Noregi nota til að tilkynna upplýsingar um tekjur og 

starfsmenn til Vinnu- og velferðarstofnunarinnar (NAV), hagstofunnar og skattsins. 
6 Sjá einnig - European Parliament and Council Regulation (EC) No 763/2008 
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1.1  Úrtaksrannsóknir og villur 

Svarhlutfall er það hlutfall einstaklinga, sem svarar í sérhverri rannsókn, af heildarfjölda 

gjaldgengra (e. eligeble) einstaklinga sem lenda í úrtaki rannsóknarinnar. Brottfallshlutfall er 

þá hlutfall þeirra sem ekki svara. Í gegnum tíðina hefur einn af algengustu mælikvörðum til 

þess að meta gæði úrtaksrannsókna verið svarhlutfall og hefur það verið talið ein af 

aðalforsendum áreiðanleika og nákvæmni niðurstaðna. Á bak við það er hugmyndin að 

brottfall leiði til meiri frávika og eykur möguleika á því að ákveðnir eiginleikar þýðisins komi 

ekki fram eða séu rangt metnir í niðurstöðum. Davern (2013) hefur bent á vanda þess að nota 

svarhlutfall könnunar sem vísbendingu um gæði hennar. Hann telur að þessi notkun 

svarhlutfalls sé að vissu leyti villandi vegna þess að það dragi athyglina frá raunverulegri 

ástæðu brottfallsbjaga sem geti verið mismunandi yfir tíma og eftir rannsóknum. 

Svarhlutfallið eitt og sér getur ekki verið endanlegur mælikvarði á gæði niðurstaðna 

úrtaksrannsókna. Betra svarhlutfall er ekki endilega ávísun á að gæði niðurstaðna séu meiri 

eða betri. Þannig sýna niðurstöður rannsóknar, sem Groves og Peycheva (2008) gerðu á 

niðurstöðum 59 fyrri rannsókna á brottfalli (e. meta-analysis), mjög skýrt að innan sömu 

könnunar má finna mjög mikinn breytileika hvort niðurstöður séu skekktar vegna brottfalls 

eða ekki. Sumar breytur verða fyrir mjög litlum áhrifum á meðan aðrar verða fyrir mjög 

miklum áhrifum og getur munurinn verið verulegur. 

Markmið úrtaksrannsókna er að lýsa þýðinu þaðan sem úrtakið er tekið, en ekki 

einstaklingunum sem slíkum. Þrátt fyrir það verða svör einstaklinganna að vera sönn og til 

þess að það sé hægt verða þátttakendur rannsóknar að endurspegla þýðið sem á að heimfæra 

niðurstöðurnar á. Ef forsendurnar halda ekki getum við átt von á að niðurstöðurnar séu 

skekktar á einhvern hátt. Því er það grunnforsenda að tekið sé mið af mögulegu brottfalli við 

hönnun úrtaksrannsókna. Raunin er sú að það er ekkert sem heitir fullkomin úrtaksrannsókn, 

þar sem engar villur, breytileika eða bjaga er að finna. Allt fer það eftir markmiði rannsóknar 

og hvað rannsaka á hvaða rannsóknarsnið hentar best hverju sinni. Einnig skiptir kostnaður 

máli, en ýmsar hömlur geta verið á því hvað við erum tilbúin í eða getum lagt til (Groves, 

1989; Groves o.fl., 2009). Til dæmis getur verið mikill kostnaður falinn í löngum 

spurningalista vegna þess að mikil svarbyrði er líkleg til þess að auka brottfall. Kostnaðurinn 

felur þess vegna ekki bara í sér augljósa stóra þætti eins og tíma og peninga, heldur þarf líka 

að taka tillit til þeirrar auðlindar sem þátttakendur í rannsóknum eru, þarfa þeirra og/eða 

væntinga.  

Við hönnun úrtaksrannsókna ætti að vera markmið að villur séu lágmarkaðar í 

söfnuðum gögnum. Einnig að það sé hægt að mæla villur, eins og úrtaksvilluna sem er 



 

 

13 

 

óhjákvæmilegur hluti úrtaksrannsókna og ætti að vera tilviljanakennd. Úrtaksrannsóknir verða 

þó aldrei betri en sá grunnur sem þær eru sprottnar úr. Ef unnið er út frá ófullkomnum 

þýðissramma getur verið flókið að fá lýsandi niðurstöður fyrir þýðið í heild sinni og þá 

sérstaklega fyrir alla undirhópa. Því er mikilvægt að þýðisramminn innihaldi aðeins þá 

einstaklinga sem tilheyra markþýði rannsóknarinnar og ekki einhverja aðra. Þrátt fyrir 

óvissuþætti og vissu fyrir að villa og/eða skekkja fylgi úrtaksrannsóknum eru þær frábær leið 

þess að skoða eða rannsaka stór þýði. Aðrar nákvæmari leiðir fela oftar en ekki í sér meiri 

fyrirhöfn, tíma og kostnað og skila ekki endilega betri eða áreiðanlegri niðurstöðum. Með 

góðri hönnun má reikna og gera grein fyrir breytileika og bjaga og þannig styrkja niðurstöður 

úrtaka. Með einhverri vissu má þá segja að niðurstöðurnar séu á einn eða annan veg fyrir 

hópinn sem fjallað er um eða á einhverju bili sem hægt er að nefna. Ekki er verra að við 

getum endurtekið rannsóknina, það er reyndar stór kostur.  

Bjagi og breytileiki eru tvö megin atriði sem gera erfitt að draga ályktanir af tölulegum 

upplýsingum sem fengnar eru með úrtaksrannsóknum. Breytileiki verður vegna þess að 

mældu breyturnar eru háðar hendingu og því geta útkomur mælinganna breyst í hvert sinn 

sem rannsóknin er framkvæmd þar sem tilviljun ræður því hvaða einstaklingar veljast í 

úrtakið hverju sinni. Ef um væri að ræða þýðisrannsókn væri ekki um þennan breytileika að 

ræða þar sem þá væru alltaf allir í þýðinu valdir til þátttöku í hvert sinn.  

Ef breytileiki er mikill frá einnig mælingu til annarrar getur verið erfitt að átta sig á 

þeim lögmálunum sem mælingarnar lúta og því sem þær eiga að mæla (Groves o.fl., 2009). 

Það er að segja áreiðanleiki mælinganna minnkar. Breytileiki mælinganna er nátengdur eðli 

viðfangsefnisins hverju sinni og lítið hægt að gera til að minnka hann. Endurteknar mælingar 

gera okkur þó kleift að fá skýrari mynd af þeirri reglu sem mælingarnar fylgja. Ef einungis er 

framkvæmd ein mæling á viðfangsefni er nánast engin leið að meta hversu stór þessi 

breytileiki er. Um leið og við höfum endurteknar mælingar á viðfangsefninu gefur það 

einhverja hugmynd um á hvaða bili mælingarnar geta legið. Því fleiri endurtekningar á 

mælingum, því meiri vitneskja verður á breytileika þeirra. Ein af aðferðum við að draga úr 

breytileika er að stækka úrtakið. Ef breytileikinn í mældu breytunni á milli mælinga er kerfis-

bundinn, það er að segja ekki kominn til af tilviljun þá kallast það bjagi eða skekkja (e. bias). 

Bjaginn veldur því að niðurstöður sýna á kerfisbundinn hátt ranga mynd af þýðinu sem er til 

skoðunar. Rannsókn hittir ekki á hið sanna gildi. Samspil bjaga og breytileika má lýsa eins og 

gert er í mynd 1 hér að neðan (Stoop o.fl., 2010). Miðjan er það sem stefnt er á, það er þá hið 

sanna gildi sem hver rannsókn stefnir á að ná. 
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Mynd 1. Bjagi og breytileiki. 

Til þess að lágmarka bjaga í rannsókn er mikilvægt að huga að hönnun hennar. 

Rannsóknarsniðið hefur mikil áhrif á það sem mælt er bæði hvað varðar bjaga og breytileika. 

Því er nauðsyndlegt að átta sig á hvaða þættir gætu mögulega gætu valdið kerfisbundinni 

skekkju (Groves, 1989; Groves o.fl., 2009). Einnig þarf að taka með í reikninginn að að allar 

úrtaks- eða spurningarannsóknir eru háðar þáttum sem valda villum eða skekkjum á 

niðurstöðum þeirra. Hér verða ekki allar þær villur sem mögulega þarf að fást við í 

úrtaksrannsóknum taldar upp hér, en brottfallsvilla er þó ein þeirra sem getur verið erfið 

viðureignar. Það er einmitt partur hennar það sem er til umfjöllunar í þessu verkefni. 

1.2  Brottfallsvilla og brottfallsbjagi 

Það er útganspunktur, að þegar fullkomin svörun í úrtaksrannsókn er til staðar þá eiga 

niðurstöðurnar að lýsa vel aðstæðum í þýði. Þegar brottfall kemur fram þá eru líkur á því að 

niðurstöðurnar lýsi aðstæðum ekki eins vel, að hluta til eða í heild. Mismunurinn á milli 

þessara mælinga er það sem kallað er brottfallsvilla. Það má greina tvenns konar tegundir 

brottfallsvillu, fullkomin villa eða hlutavilla. Fullkomin villa birtist okkur þegar ekkert svar 

berst við neinni spurningu í könnun (e. unit nonresponse), en hlutavilla er þegar brottfall 

verður í einstökum spurningum viðkomandi spurningalista (e. item nonresponse). Ef þetta 

brottfall birtist með kerfisbundnum hætti má búast við brottfallsbjaga (e. non-response bias) 

(Weisberg, 2005; Stoop o.fl., 2010). Ef dreifing brottfallsins er ekki tilviljanakennd þá eykur 

það verulega líkur á að niðurstöðurnar verði ekki lýsandi fyrir þýðið. Mikið brottfall, hvort 

sem það er fullkomin villa eða hlutavilla, er einnig valdur auknum breytileika sem þýðir að 

færri svör leiða til hærri staðalvillu og víðara öryggisbils. 

Fyrir alþjóðlegar úrtakskannanir og langtímakannanir skipta rannsóknir á brottfalli og 

áhrifum miklu máli. Með aukinni áherslu á samanburð mælinga, til dæmis á milli landa, á 

Lítill bjagi

Mikill bjagi

Lítll breytileiki Mikill breytileiki
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milli rannsókna og/eða á milli tímapunkta, þarf að vera hægt að skýra hvort og hvernig 

brugðist var við brottfalli og mögulegum bjaga. Ef rannsókn nær ekki til nægilega breiðs hóps 

einstaklinga í úrtaki þá er hætta á að brottfallsbjagi komi fram (Weisberg, 2005; Stoop o.fl., 

2010). Brottfallsbjaginn mælist ef einhverjir þættir greina á milli þeirra sem svöruðu og þeirra 

sem svöruðu ekki, sem aftur hefur þau áhrif að mæld atriði úrtaks víkja frá raungildum sömu 

atriða sem finna má í þýðinu. Svarendahópur rannsóknar verður þá ekki lýsandi fyrir úrtakið 

og þá ekki þýðið í heild sinni með tilliti til þeirra atriða sem mæld voru í könnuninni 

(Þorlákur og Þórlindur, 1991; Stoop o.fl. 2010). Niðurstöður lýsa þá ekki raunverulegu 

ástandi í þýðinu sem er til skoðunar. Brottfallsbjagi er vandamál sem allir sem vinna að 

úrtaksrannsóknum þurfa að fást við á einhvern hátt.  

Dæmi um hvernig brottfallsbjagi getur birst: Í rannsókn er verið að skoða á 

atvinnuþátttöku ungs fólks, 16 til 29 ára. Hlutfallslega fleiri á aldrinum 20-24 ára eru í 

brottfalli í rannsókninni en aðrir aldurshópar. Strax vegna þess má ætla að niðurstöður gefi 

ekki rétta mynd af aðstæðum í þýðinu þar sem hlutfallslega fleiri af yngri í hópnum og einnig 

af eldri hópnum tóku þátt. Svör vantar fyrir aldurhópinn í miðjunni. Hvað ef atvinnuþátttaka 

þeirra sem eru á þessum miðju aldri, 20-24 ára, er önnur en vinnutími fólks sem eru í hinum 

aldurshópunum? Hvað ef brottfallshópur 20-24 ára er ólíkur hvað varðar atvinnuþátttöku en 

hjá þeim í sama aldurhóp sem svara? Hér væru þá talsverðar líkur á að rannsóknin sýni ekki 

raunverulega atvinnuþátttöku fólks á aldrinum 16-29 ára. Bjagi er þá til kominn vegna 

brottfalls.  

Breyting á brottfallsbjaga yfir tíma getur haft talsverð áhrif á túlkun allra niðurstaðna og 

aukið þannig hættu á röngum ályktunum. Andy Peytchev (2013) heldur því fram að 

brottfallsbjagi sé mikilvægur mælikvarði á gæði gagnanna sem safnað er. Það sé í raun 

brottfallsbjaginn sem rannsakendur óttast en ekki brottfallið sjálft. Með aukinni þekkingu á 

brottfalli og nákvæmara mati á bjaga mætti því mögulega leiðrétta eða bæta vogir7 sérhverrar 

rannsóknar og veita upplýsingar sem nota má við tilreiknun (e. impute) í gögnum. Þó 

svarhlutfallið hafi verið talin ein af forsendum áreiðanleika og nákvæmni niðurstaðna 

úrtaksrannsókna þá segir það eitt og sér ekki alla söguna. Hér verður því þó ekki haldið fram 

að svarhlutfall skipti ekki máli. Lágt svarhlutfall er og verður einn af mikilvægustu þáttunum 

sem valda því að niðurstöður kannana víkja frá raunverulegum gildum, sérstaklega ef það 

gerist á kerfisbundinn hátt. Í mörg ár höfðu svarhlutfall og brottfallsbjagi nánast sama vægi og 

                                                           
7 Vogir Vinnumarkaðsrannsóknar tóku hér áður eingöngu mið af fjölda fólks í þjóðskrá eftir kyni og aldri. Allar 

birtar tölur voru vigtaðar eftir því og fjöldi í úrtaki veginn upp í þá tölu.  
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talið var að niðurstöður úrtaksrannsókna með lágt svarhlutfall væru líklegri til að vera 

bjagaðar af þeim sökum (Brick, 2013). Ekki er erfitt er að skilja ástæður þeirrar forsendu. 

Vegna þess að mjög auðvelt er að reikna hlutfallið og það gefur eitt gildi fyrir heila könnun, 

sem aftur hefur vægi fyrir rannsóknina út á við. Sambandið á milli svarhlutfalls og 

brottfallsbjaga er þó flóknara en svo, að hærri svörun leiði nauðsynlega alltaf til lægri 

brottfallsbjaga (Groves, 2006; Groves og Peytcheva, 2008; Brick, 2013). 

Það er raunar alllangt síðan það lá fyrir að vitað var að einn mælikvarði eins og 

svarhlutfall væri ekki nægjanlegur til að spá fyrir um skekkju vegna brottfalls. Robert Ferber 

(1949) benti á að vandamálið sem fylgir svarskekkju í einni spurningu í könnun þýðir ekki 

endilega að svarskekkja sé í öðrum spurningum í sömu könnun. Þó svarhlutfallið sem slíkt sé 

kannski ekki endilega besta spá fyrir um brottfallsbjaga (Groves o.fl., 2006), vekur minnkandi 

svarhlutfall þó enn nokkrar áhyggjur á meðal aðferðafræðinga sem ýtt hafa undir þróun nýrra 

aðferða til þess að bregaðst við (Peytcheva og Groves, 2009). Umræðan hefur verið um hvort 

hægt sé að finna aðferðir sem spá betur fyrir um brottfallsbjaga.  

Ein aðferð, sem þróuð var af Barry Schouten (2004), er að reikna svokallaða R-mælitölu 

(e. representativity indicator). Mælitalan á að virka sem metill á svarlíkindi einstaklinganna á 

meðan gagnasöfnun stendur og hjálpar þess vegna til þess að meta brottfallsbjaga. 

Hugmyndin á bak við R-mælitöluna er, að lágt svarhlutfall í könnun eykur skekkju ef tengsl 

er á milli svörunar í henni og forskráðra hjálparbreyta (e. auxilliary variables). Því veikari 

sem þessi tengsl eru því minni líkur eru á brottfall hafi áhrif á niðurstöðu mælinganna. R-

mælitöluna er hægt að reikna um leið ef maður hefur fengið svör í gagnasöfnuninni og 

upplýsingar um fjölda hvers hóps í þýðinu eru tiltækar fyrir þann tíma sem skoðaður er. R-

mælitalan virkar þá sem eins konar mæling á gæðum endanlegs úrtaks með tilliti til þess 

hversu vel það líkist þýði viðkomandi rannsóknar. Hún byggir á svarlíkindalíkani þar sem 

spáð er fyrir svarlíkindum með aðhvarfsgreiningu hlutfalla hvers einstaklings í úrtaki fyrir sig 

út frá breytum sem eru bæði þekktar fyrir svarendur og brottfall könnunarinnar. Mælitalan 

nær frá 0 - 1 þar sem 1 táknar fullkomið samræmi milli breyta í úrtaki og þýði. Þeim mun nær 

einum sem mælitalan er, þeim mun meira lýsandi er lokahópur svarenda fyrir þýðið í heild 

sinni. Carl Erik Särndal (2011) leggur til nokkuð sem kalla má jafnvægisvísa (e. balance 

indicators) sem ætlað er að mæla samsvörun á milli þeirra sem svara og alls úrtaksins. Sumir 

þessara vísa eru eins og R-mælitalan að því leyti að þeir mæla breytileika í svarhlutfalli 

undirhópa, þar sem undirhóparnir eru myndaðir út frá hjálparbreytum. Þessar mælitölur eða 

vísar geta komið sér vel við gagnasöfnunina sjálfa því þeir ættu að geta metið gæði hennar út 
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frá samsvörun svarendahópsins við þýðið. Einnig má með slíkum aðferðum hafa áhrif á 

samsetningu úrtaksins, úrtaksaðferðir og hönnun gagnasöfnunarinnar (Groves og Heeringa 

2006; Schouten o.fl., 2009; Särndal 2011; Dillman o.fl. 2014). Sú aðferð sem beitt er í þessari 

rannsókn byggir að talsverðu leyti á þeim aðferðum sem Schouten og Särndal gera í sínum 

greiningum. Hér er greiningin þó ekki gerð á stigi gagnasöfnunar heldur eftirá og mælitalan 

sem reiknuð er í raun vog sem tekur mið af einstaklingseinkennum fólks í úrtaki VMR. 

Rannsóknir Schouten (2004) og Särndal (2011) sýna fram á að með því að meta 

brottfallsbjaga með framangreindum aðferðum má ná fram umbótum á gagnasöfnun kannana. 

Það má gera með því að greina hópa í úrtakinu sem eru líklegri en aðrir til að valda 

brottfallsbjaga og leggja áherslu á að ná svörum þeirra í gagnasöfnunarhluta könnunarinnar. 

Niðurstöður ýmissa rannsókna (sjá yfirlit í Schouten, Peytchev og Wagner, 2017) hafa bent til 

að slíkar aðferðir nýtist betur til að draga úr brottfallsbjaga í niðurstöðum fremur en að eltast 

eingöngu við hátt svarhlutfall úrtaksins í heild þegar gagnasöfnun fer fram. Þessar hugmyndir 

hafa náð nokkurri fótfestu í löndum sem halda stjórnvaldsskrár svipaðar og þjóðskrá og/eða 

skattaskrá. Þetta á sérstaklega við löndin í norður Evrópu. Stjórnvaldsskrár veita ekki 

eingöngu grunn fyrir úrtöku heldur innihalda þær einnig hjálparbreyturnar sem eru 

nauðsynlegar til auðgunar í greiningum sem þessum. 

2  Aðferð 

2.1  Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands 

Hagstofa Íslands hefur aðgang að ítarlegum og nákvæmum gögnum um þá sem eru í brottfalli 

og þá sem taka þátt í úrtakskönnum stofnunarinnar.8 Kannað var að hvaða marki hægt var að 

finna tengsl milli brottfalls þátttakenda í VMR og tiltekinna breyta sem finna má í ýmsum 

skrám Hagstounnar. Þessar skrár voru tengdar við úrtaksskrá VMR fyrir hvern einstakling í 

úrtakinu. Með því fengust upplýsingar um þátttakendur, sem að öðrum kosti hefði ekki verið 

hægt að fá nema spyrja einstaklingana beint með spurningakönnun. Hér má nefna að 

undanfarin ár, einkum vegna vinnu við stafrænt manntal, hafa gæði skráa með upplýsingum 

um einstaklinga aukist. Sú vinna veitti betri gögn til að greina með áreiðanlegri hætti hvort 

munur sé á brottfalli einstaklinga í VMR og hvernig sá munur hefur þróast með tilliti til 

                                                           
8 Hér má geta þess að fyrir tilstuðlan laga nr. 163/2007 er Hagstofa Íslands skylt að safna nauðsynlegra 

hagskýrslugagna um einstaklinga og heimili úr opinberum skrám og á grundvelli stjórnsýslugagna fyrir 

hagskýrslugerð, eftir því sem kostur er. Að öðru leyti er Hagsotfunni heimilt að afla persónubundinna upplýsinga 

beint frá einstaklingum. Hagstofunni er einnig, við tölfræðilega úrvinnslu og hagskýrslugerð, heimilt að tengja 

saman eigin skrár og skrár frá öðrum aðilum með upplýsingum um einstaklinga eða lögaðila á grundvelli 

kennitölu eða annars auðkennis. 
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ýmissa bakgrunnsþátta annarra en finnast í þjóðskrá eins og: menntunarstig, hvort fólk hafi 

fengið atvinnutekjur, greiðslur vegna fæðingarorlofs, fengið bætur vegna atvinnuleysis eða 

örorku, uppruni fólks, hvort börn séu á heimili og fleiri þættir. Tengingar við þessi 

mismundandi gögn hjálpuðu einnig til að svara spurningum hvort það sem finna má í skránum 

sýni fram á tengsl við hvort einstaklingur taki þátt í rannsóknum eða ekki. 

Vinnumarkaðsrannsóknin er hluti af alþjóðlegri gagnasöfnun evrópska 

hagskýrslusamstarfsins sem stjórnað er af Hagstofu Evrópusambandsins (Eurostat). 

Rannsókninni er ætlað að safna upplýsingum um framboð af vinnuafli og skipulag 

vinnumarkaðarins til skemmri tíma. Áhersla er lögð á samræmdar aðferðir við gagnasöfnun 

og úrvinnslu milli Evrópulanda þar sem markmiðið er að tryggja sambærileika niðurstaðna 

milli þeirra landa sem taka þátt í evrópska hagskýrslusamstarfinu. Saga Vinnumarkaðs-

rannsóknar Hagstofu Íslands aftur til ársins 1991 þegar Hagstofan hóf reglubundnar 

rannsóknir á íslensku vinnuafli vegna skorts á haldbærum og greinargóðum gögnum um 

íslenskan vinnumarkað. Markmið VMR hefur frá upphafi verið að gefa sem ítarlegastar 

upplýsingar um íslenskan vinnumarkað; atvinnuþátttöku, störf, atvinnugreinar, atvinnuleysi, 

vinnutíma og aðra þætti sem hægt væri að greina eftir kyni, aldri, búsetu, menntun og fleiri 

þáttum sem snerta þýðið. 

Frá 1991 til 2002 var VMR framkvæmd tvisvar á ári (að vori og að hausti) og 

samkvæmt samningnum um evrópska efnahagssvæðið, árið 1995, var rannsókninni einnig 

ætlað að uppfylla skuldbindingar gagnvart Eurostat. VMR varð þá hluti af 

vinnumarkaðsrannsókn Evrópusambandsins (EU LFS)9. Þetta þýðir að Hagstofa Íslands fylgir 

alþjóðlegum skilgreiningum Alþjóða vinnumálastofnunarinnar (ILO) á atvinnuþátttöku 

(starfandi og atvinnuleysi). Einnig er tilmælum og í aðferðafræði Eurostat fylgt varðandi 

framkvæmd könnunarinnar og er hún því framkvæmd á sambærilegan hátt og í öðrum löndum 

evrópska efnahagssvæðisins. Helstu skilgreiningar grundvallarhugtökum rannsóknarinnar eru 

eftirfarandi: 

Vinnandi. Hvers konar vinna gegn endurgjaldi í peningum eða fríðu, ólaunuð vinna 

við fyrirtæki eigin fjölskyldu, ólaunuð vinna við byggingu eigin íbúðarhúsnæðis eða 

framleiðslu til eigin neyslu. Enn fremur vinna við listsköpun jafnvel þótt viðkomandi 

hafi ekki tekjur af henni. Ólaunuð vinna við heimilishald á eigin heimili telst ekki vera 

atvinna. Fólk telst því vera starfandi ef það hefur unnið eina klukkustund eða lengur í 

                                                           
9 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_labour_force_survey_-

_main_features_and_legal_basis 
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viðmiðunarviku rannsóknar eða verið fjarverandi frá starfi sem það gegnir að öllu 

jöfnu. 

Atvinnuleysi. Atvinnulausir teljast þeir sem voru án atvinnu í viðmiðunarviku 

rannsóknarinnar, þ.e. höfðu ekki atvinnu né voru við vinnu (í eina klukkustund eða 

lengur) hvorki sem launafólk eða sjálfstætt starfandi, eru að leita að vinnu og geta 

hafið störf innan tveggja vikna eða hafa fengið starf sem hefst innan 3 mánaða. 

Einstaklingar sem eru ekki í vinnu en eru í námi flokkast sem atvinnulausir ef þeir 

uppfylla þessi skilyrði. 

Vinnuafl. Til vinnuaflsins eða vera á vinnumarkaði teljast þeir sem uppfylla skilyrði 

þess að vera annað hvort starfandi eða atvinnulaus. Utan vinnuafls telst þá það fólk 

sem ekki uppfyllir framagreind skilyrði. 

Með því að styðjast við þessar alþjóðlegu skilgreiningar og verklagsreglur er 

hugmyndin að niðurstöður fáist sem gagnast í alþjóðlegum samanburði. Þar fyrir utan fylgja 

þessu samstarfi kröfur um gæði sem styðja við trúverðugleika VMR. 

Helstu notendur niðurstaðna VMR eru Seðlabankinn, ráðuneyti, stofnanir í 

hagrannsóknum, aðilar vinnumarkaðarins, atvinnuráðgjafar sveitarfélaga, fjölmiðlar, 

fræðimenn, ýmsar erlendar stofnanir eins og Eurostat, Evrópuráðið, OECD, ILO, UNECE og 

UNESCO og svo almenningur. 

Frá árinu 2003 hefur VMR verið framkvæmd samfellt allar vikur öll árin um kring og 

er hún nú stærsta úrtaksrannsókn Hagstofu Íslands, sem dregin er úr þjóðskrá. Í hverjum 

ársfjórðungi eru um 5.000 manns í úrtaki. Hverjum ársfjórðungi er skipt upp í 13 vikna 

tímabil og úrtakinu skipt jafnt niður á allar 13 vikurnar. Þýði vinnumarkaðsrannsóknar eru 

allir íslenskir og erlendir ríkisborgarar 16–74 ára sem skráðir eru í þjóðskrá og eiga lögheimili 

og eru búsettir á Íslandi í viðmiðunarviku rannsóknarinnar. Úrtakið er valið með einfaldri 

slembiúrtöku. Gagna er aflað með símaviðtölum við þátttakendur þar sem hver og einn er 

spurður um vinnutengda hegðun og viðhorf í viðmiðunarviku rannsóknarinnar. Auk þessa er 

lýðfræðilegra gagna aflað úr þjóðskrá. Úrtakið er tekið úr hópi fólks á aldrinum 16–74 ára 

sem hefur lögheimili á Íslandi samkvæmt þjóðskrá. Könnunin er því stór úrtaksrannsókn á 

íslenskan mælikvarða, en yfir árið 2018 voru til að mynda 19.500 manns í nettó10 úrtaki 

rannsóknarinnar, sumir allt að þrisvar sinnum yfir árið, en aldrei í sama mánuði né 

                                                           
10 Í nettó-úrtaki eru þeir sem áttu að vera í úrtakinu samkvæmt skilgreiningu. Hér eru þeir sem voru látnir eða 

ekki búsettir á landinu í raun þegar rannsókn var gerð frátaldir. 
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ársfjórðungi. Frá upphafi samfelldu VMR árið 2003 má áætla að heildarfjöldi einstaklinga í 

úrtakinu sé nálægt 68 þúsund manns. Alls hefur því verið óskað þátttöku þessara einstaklinga 

í um 296 þúsund skipti og fjöldi svara frá þeim sem tekið hafa þátt eru rúmlega 223 þúsund. 

Í þjóðskránni má finna hóp fólks sem hefur aðsetur erlendis vegna náms eða vinnu 

lengur en 6 mánuði í senn á ári hverju, en aðeins hluti þessa fólks er í raun skráður með slíkt 

aðsetur. Af þessum einstaklingum dregst alltaf hluti í úrtakið og það er ekki fyrr en í 

úthringingum í ljós kemur að þeir ættu að vera frátaldir. Sé þessi hópur ekki dreginn frá 

mannfjöldanum á vinnualdri kemur fram skekkja og mat á heildarstærðum verður ofáætlað 

sem henni nemur. Það má alltaf reikna með að einhver hluti af þeim sem lenda í endanlegu 

brottfalli hefðu átt að vera utan úrtaksrammans Þessa skekkju má kalla ofþekju.  

Mun erfiðara er þó að greina vanþekju, það er fólk sem ætti að teljast til þýðisins en 

finnast ekki í þýðisrammanum. Til þessa hóps má telja fólk sem býr og vinnur á Íslandi án 

þess að vera skráð hér með lögheimili og er þar afleiðandi ekki í íbúaskrá þjóðskrár. Einnig er 

eitthvað um að íslenska ríkisborgara sem skráðir eru með lögheimili erlendis en eru í raun 

búsettir hér á landi. Vegna skilyrða við úrtöku geta þeir ekki lent í úrtakinu. 

Öllum sem valdir eru í úrtak er frjálst að neita að taka þátt í rannsókninni. Úrtakinu er 

raðað í bylgjur þannig að haft er samand fimm sinnum við hvern einstakling í úrtakinu. Er 

þetta gert til að létta svarbyrði því aðferðin býður upp á að hægt er að nýta fyrri svör hafi 

aðstæður lítið eða ekkert breyst hjá svarenda varðandi ákveðnar staðreyndaspurningar. Alltaf 

er þó litið svo á að hver rannsókn (mánuður eða ársfjórðungur) sé í raun sérstök rannsókn (e. 

cross-sectional). Enda eru líkurnar svipaðar hvort sem einstaklingur er valinn í eina rannsókn 

eða dreift á fimm rannsóknir með þessum ákveðna hætti. Fráfallshlutfall (e. attrition rate) 

verður þó ekki tekið með í reikninginn hér, en mögulega getur það haft áhrif á brottfallsbjaga í 

rannsókninni.  

Hingað til hefur ekki mörgum aðferðum verið beitt í VMR til þess að bregðast við 

brottfalli annað en að reyna að hámarka svarhlutfall með betri þjálfun spyrla, útsendum 

bréfum og einföldum vogum. Brottfall var í raun ekki mikið áhyggjuefni fyrir Hagstofuna og 

gaf ekki tilefni til sérstakrar greiningar eða rannsóknar. Því hafa niðurstöður VMR einungis 

verið vegnar eftir kyni og aldri til þess að fá eins rétta mynd af þýðinu og mögulega til þess að 

draga úr brottfallsbjaga. Í rauninni hefur vogin einungis „blásið“ fjölda þátttakenda upp í 

fjölda þýðisins.  

 Fyrri athuganir á gögnum Hagstofunnar hafa bent til þess að svarhlutfall erlendra 

ríkisborgara eða þeirra sem fæddust erlendis hafi verið lægri en annarra (Sinibaldi og Anton 
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Örn, 2017). Því má leiða líkur að því að brottfall innflytjenda11 sé hærra en annarra. Því var 

innflytjendaskrá notuð til þess að fá frekari upplýsingar um bakgrunn úrtaksins. Sú skrá er 

unnin er úr gögnum sem fengnar eru frá Þjóðskrá Íslands. Í þeirri skrá má að auki finna 

upplýsingar um lengd búsetu á Íslandi en þær upplýsingar gætu skipt máli. Einnig hefur verið 

uppi kenning um að þeir sem hafa minni formlega menntun svari síður úrtakskönnunum eins 

og VMR en þeir sem hafa hærra menntunarstig. Um langt skeið hefur menntunarskrá verið í 

smíðum á Hagstofu Íslands, en þar eru teknar saman upplýsingar um hæstu menntun 

landsmanna. Hún byggir á upplýsingum sem fengnar eru og settar saman úr mörgum 

mismundandi gagnasöfnum. 

Gagnasöfnin sem hér voru notuð til greininga og tengd saman voru sex og ná yfir allt 

tímabilið frá 2003 til 2020:  

• Vinnumarkaðsrannsóknin – úrtaksrannsókn. Hópurinn sem svaraði könnuninni og 

svör þeirra. 

• Úrtaksskrá Vinnumarkaðsrannsóknar – skráargögn. Úrtaksskráin er sú skrá sem verður 

til þegar úrtök eru tekin fyrir rannsóknir hjá Hagstofunni úr Þjóðskrá Íslands. Þar má 

finna upplýsingar um kyn, aldur, búsetu, ríkisfang, fæðingarland og hjúskaparstöðu 

fólks í úrtakinu sem koma úr þjóðskrá. Einnig er þar skráð hvort og hvernig fólk tók 

þátt í rannsókninni. 

• Mánaðarleg staðgreiðslugögn – skráargögn. Upplýsingar um laun, tekjur og aðrar 

greiðslur sem eru staðgreiðsluskyldar. Hér eru meðal annars að finna upplýsingar um 

launafólk, sjálfstætt starfandi, bótagreiðslur, lífeyrisgreiðslur o.fl. 

• Mánaðarleg íbúaskrá þjóðskrár – skráargögn. Nauðsynlegt til þess að auðga 

mánaðarlegu staðgreiðslugögnin og einnig úrtaksskrána með bakgrunnsupplýsingum 

einstaklinga.  

• Innflytjenda skrár, og utangarðsskrá sem tengjast íbúaskrá þjóðskrár óbeint – 

skráargögn til auðgunar á sama hátt og mánaðarlegar þjóðskrár. 

• Menntunargögn Hagstofunnar – skráargögn. Gefa upplýsingar um menntunarstig 

einstaklinga. 

Eins og gefur að skilja er úrtaksskrá VMR mikilvæg en þar er að finna allar 

upplýsingar sem forskráðar voru um úrtakið og sýnir stöðuna í íbúaskrá þjóðskrár þegar úrtak 

                                                           
11 Skilgreining: Innflytjandi er einstaklingur sem er fæddur erlendis og á foreldra, afa og ömmur sem öll eru 

fædd erlendis aðrir eru taldir með þeim sem hafa einhvern íslenskan bakgrunn, jafnvel þó báðir foreldrar teljist 

innflytendur. 
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var tekið. Í úrtaksskrá er einnig skráð framvinda í einstaklinga í rannsókninni. Það er skráning 

um hvernig þátttöku í rannsókninni vindur fram eða hefur verið. Þar má sjá um hvers konar 

brottfall er að ræða; til dæmis hvort viðkomandi neitar að svara, sé ófær um að svara, er 

fjarverandi á meðan rannsókn stendur, náðist ekki samband í, símanúmer fundust ekki, er utan 

þýðis (lögheimili erlendis, látnir) og einnig athugasemdir spyrla. Til viðbótar má finna í 

þessari skrá upplýsingar um kyn, aldur og búsetu auk upplýsinga um fjölda skipta sem hver 

og einn hefur tekið þátt í rannsókninni. Því var nauðsynlegt að tengja við þessi gögn til 

auðgunar og nýta þau í framhaldi til samanburðar.  

Beinar niðurstöður úr vinnumarkaðsrannsókninni sjálfri voru einnig að skoðaðar, til 

dæmis til að bera saman við sambærilegar breytur (atvinnulaus, starfandi) með 

skráarbundnum staðgreiðslugögnum fyrir sömu tímabil. Einnig væri hægt að bera saman 

atvinnugreinar eins og þær birtast í VMR við þær sem sjást í staðgreiðslugögnunum. Með 

sama hætti má gera samanburð á menntunartölunum sem birtast á báðum stöðum. Þar sem 

mannfjöldavogir eru til fyrir alla þá sem svara í VMR þá eru allar birtar niðurstöður vegnar 

upp í mannfjölda eftir kyni og aldri. 

2.2  Úrvinnsla 

Til þess að greina brottfallið var framkvæmdur samanburður á svarhópunum tveimur, 

brottfallshópnum og þeim sem tóku þátt í VMR. Hugmyndin sem gengið var út frá er að 

niðurstaða þeirrar greiningar myndi hjálpa til, bæði við að kortleggja úrtak rannsóknarinnar og 

til að afla meiri þekkingu á hættunum sem fylgja auknu brottfalli. Með tilliti til þeirra 

upplýsinga sem voru fyrir hendi þá var almenna rannsóknarspurningin þessi: Eru þeir sem eru 

í brottfalli í vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands á einhvern hátt öðruvísi en þeir sem taka 

þátt? Ef svo er þá væri hætta á að niðurstöður VMR gæfu ekki rétta mynd af því sem mælt 

var, eins til dæmis og stöðu fólks á vinnumarkaði og vinnutíma. Þetta á sérstaklega við þegar 

litið á niðurstöður út frá bakgrunni fólks, eins og uppruna, kyni, aldri og búsetu. Hér mætti 

benda á að munur getur vel verið á brottfalli og svarendum án þess að það hafi mikil áhrif á 

niðurstöður á heildarmælingu VMR á vinnuafli. Munurinn getur falist í undirhópunum og 

þegar horft er á mælinguna út frá einhverjum af þeim þá gæti möguleiki verið á að staðan sé 

óviðunandi. Svo ekki sé talað um þegar fleiri en einn undirhópur er settur saman. 

Niðurstöðurnar jafnast þó út fyrir heildina vegna þess að hóparnir vega hvern annan upp.  

Þar sem úrtaksskrá VMR inniheldur ekki aðrar upplýsingar en persónuauðkenni, eins 

og kyn, aldur og lögheimili fólks á hverjum tíma. Því var nauðsynlegt að auðga skrána með 

öðrum upplýsingum sem mögulega gætu hjálpað til við að greina á milli hópa og mögulega 
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sjá hvort mikilvægir undirhópar hafi verri þekju en aðrir. Á endanum voru þær þær breytur 

sem unnið var með úr skrám: kyn, uppruni, aldur, menntun, búseta og vinnumarkaðsstaða 

fólks. Í þessari rannsókn verður þremur aðferðum beitt við greiningu á gögnunum til þess að 

reyna að ná fram mati á brottfallskekkjunni.  

Í fyrsta lagi verða svarhlutföll helstu hópa rannsóknarinnar skoðuð yfir tíma. Þessir 

hópar eru, kyn, aldurshópar, búsetuhópar, innflytjendur, íslenskur uppruni og 

vinnumarkaðshópar. Rannsóknir hafa sýnt að svarhlutfall undirhópa veitir upplýsingar um 

svarskekkju (Wagner, 2012; Groves og Peytcheva, 2008). Með því að skoða tengsl hópa við 

lykilbreytur viðkomandi könnunar fengust enn fremur mikilvægar upplýsingar sem hægt er að 

nota við hönnun og undirbúning gagnasöfnunar VMR. 

Í öðru lagi voru krosskeyrslur og hlutfallstölur notaðar til að fá vísbendingu um mun 

milli svarenda könnunarinnar og þeirra sem ekki svara. Reynt er að svara því hvort 

svarendahópurinn í rannsókninni sé á einhvern hátt öðruvísi en hópurinn sem svarar ekki. Þá 

var það skoðað hvort sá munur sé marktækur12 og þar með líklegur til að hafa áhrif á 

brottfallsbjaga rannsóknarinnar.  

Í þriðja lagi voru þær breytur sem hér eru taldar hjálpa til við að skýra brottfallið settar 

inn í aðhvarfsgreiningu hlutfalla og svarlíkindi hvers einstaklings í úrtakinu reiknað fyrir 

hvern ársfjórðung frá árinu 2003 til og með 2020. Svarlíkindin eru síðan notuð til að reikna 

brottfallsvog fyrir hvern einstakling sem svarar rannsókninni. Brottfallsvog er einfaldlega 

meðalsvarlíkindi af öllum gildum svörum deilt með svarlíkindum einstakra svarenda.  

Brottfallsvog = meðalsvarlíkindi könnunar / svarlíkindi einstaklings 

Með þessari aðferð fá hópar, sem síður svara í rannsókninni, meira vægi en þeir hefðu 

gert. Með því dragi væntanlega úr vanmati eða ofmati í niðurstöðum á breytum, sem hafa 

fylgni við brottfallið. Þá má með þessari aðferð svara því hvort svörun í rannsókninni hafi 

áhrif á niðurstöður fyrir ýmsa hópa sem eru í úrtaki og taka þátt í VMR.  

Niðurstöðurnar eru svo lesnar inn í gagnasafnið og greindar eftir lykilbreytum í VMR. Í 

fullkomnum heimi ætti niðurstaðan að vera sú, að ekki er munur á svarlíkindum hópa eftir 

svörun fólks. Hér er gengið út frá því að sé munur til staðar, þá hafi þar verið brottfallsbjagi 

sem hefði neikvæð áhrif á endanlegar niðurstöður rannsóknarinnar. Svarlíkindin og einnig 

leiðréttingastuðla mannfjölda má svo nýta til þess að bregðast við þessum bjaga með því að 

                                                           
12 Í þessari rannsókn er í öllum marktektarprófum miðað við 95% öryggi (α 0,05) þegar talað er um hvort um 

marktekt er að ræða eða ekki. 
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bæta enn frekar þá vog sem þegar var fyrir hendi. Það mætti kalla þetta endur-vigtun (e. Re-

weighting) og henni er í reynd beitt til þess að reyna að bæta skilvirkni og draga úr 

brottfallsbjaga (Oguz-Alper, 2018; Nguyen og Zhang, 2020). Brottfallsvogin er því ekki 

endanleg vog því eftir sem áður er núverandi þjóðskrárvog, sem byggð er á kyni og aldri, 

notuð til að vega fjölda svarenda upp í fjölda landsmanna. Sú vog sem þá fæst er sú sem notuð 

er til þess að vega niðurstöður úr VMR sem birtar eru út á við. Við útreikninga var 

hugbúnaðurinn SPSS og R notað. Hvor hugbúnaðurinn fyrir sig hefði þó vel dugað. Auðgun 

gagna fór fram í SQL. 

Við hönnun nýrrar vogar var nauðsynlegt að bæta mat á mannfjölda frá upphafi í VMR 

og var það gert samhliða. Mannfjöldatölur Hagstofunnar byggja á talningu úr íbúaskrá 

þjóðskrár. Sú talning er þó ekki alltaf í samræmi við raunverulegan íbúafjölda landsins. 

Skýrist það meðal annars af því að takmarkaður ávinningur er fyrir einstaklinga af því að skrá 

sig úr landi. Má því ætla að nokkur fjöldi fólks sem flutt hefur til Íslands og svo aftur frá 

landinu sé enn skráður til heimilis á Íslandi. Til að leiðrétta þennan bjaga á mannfjölda hafa 

svör úr VMR, um þá sem ekki lengur hafa búsetu á Íslandi, verið notuð til að leiðrétta 

mannfjöldatölu og lögð til grundvallar fyrir útreikning á helstu niðurstöðum VMR.  

Við gagnasöfnun í VMR kemur fyrir að spyrlar fá upplýsingar um að einstaklingur í 

úrtaki sé ekki lengur búsettur á Íslandi, eða hafi flutt lögheimili sitt úr landi (og þar með ekki 

hluti af markþýði rannsóknarinnar). Ef það gerist þá eru þær upplýsingar skráðar og síðar 

notaðar til að leiðrétta mannfjöldatölu frá Þjóðskrá. Í hverjum mánuði eru þetta þó yfirleitt fá 

tilvik, en geta valdið því að mat á mannfjölda sveiflast mjög frá einni könnun til annarrar. 

Sveiflurnar hafa áhrif á öll hlutföll sem reiknuð eru á grunni mannfjöldans, til dæmis 

atvinnuþátttöku, auk þess sem matið verður ótrúverðugt þar sem breytingar á mannfjölda 

teljast að öllu jöfnu nokkuð hægfara. 

3  Niðurstöður 

Það er þekkt að ákveðin ónákvæni er í skráningu einstaklinga á landinu í íbúaskrá Þjóðskrár 

Íslands, sem veldur nokkru flökti í áætluðu, heildarmannfjölda sem er á landinu. Frá upphafi 

VMR hefur rannsóknin verið notuð til þess að leiðrétta fyrir þessari ónákvæmni, en vegna 

þess hversu fá svör nást um fólk sem farið er af landi brott verður að horfa yfir lengra tímabil 

en gert er fyrir aðrar niðurstöður rannsóknarinnar. Til að stemma stigu við miklum 

breytingum á mannfjölda milli mánaða er þá reiknaður leiðréttingarstuðull fyrir mismunandi 

hópa. Vegna þess að segja má að mannfjöldi sé fremur seigfljótandi byggir stuðullinn á 
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uppsöfnuðum leiðréttingarstuðli síðustu sex ára fyrir nokkra hópa byggða á VMR. Hóparnir 

eru skilgreindir út frá aldri, kyni og bakgrunni, það er hvort viðkomandi hafi einhvern 

erlendan bakgrunn eða ekki. Stuðlarnir eru að lokum nýttir til að endur-vigta þessa hópa í 

mannfjöldanum til að fá stöðugt mat á mannfjölda fyrir VMR. Ljóst er að leiðrétting hefur 

nokkur áhrif á metinn mannfjölda á grunni VMR, til dæmis fjölgar um 6.000 manns í mati á 

mannfjölda rannsóknarinnar í desember 2020, í maí 2018 fjölgar um 11.000 og í júlí 2019 

fækkar um 8.600. Almennt séð má þó segja að helstu áhrif þessara breytingar á 

mannfjöldamati hafi minniháttar áhrif á helstu breytur sem VMR mælir. Samanburð á milli 

hefðbundins mats á mannfjölda í VMR og endurbætts mats má sjá á mynd 2. 

Mynd 2. Samanburður á eldra mannfjöldamati VMR og endurbætts mats á mannfjölda 16–74 ára. 

3.1  Yfirlit yfir svarhlutfall 

Á fyrstu tíu árum VMR má vel segja að svarhlutfallið hafi talist ágætt eða um og yfir 80%. 

Svarhlutfall í VMR er reiknað með frekar einföldum hætti. Eftir að frá eru dregnir sem ekki 

eiga að vera hluti af þýðinu (látnir og búsettir erlendis) er fjölda svara deilt með heildarfjölda í 

nettó úrtaki. Hingað til hefur ekki verið birt neitt sérstakt mat á brottfalli ákveðinna hópa í 

úrtakinu en undanfarin tíu ár hefur svörun í VMR þó minnkað nokkuð ört. Sem dæmi var 

svarhlutfall á fjórða ársfjórðungi 2018 komið niður í 64,9% og á ársgrundvelli það ár var 

svarhlutfallið 65,7%.  

Eins og sjá má á mynd 3 hefur verulega hefur dregið úr svarhlutfalli rannsóknarinnar 

frá árinu 2011 þegar það náði hæst, eða 86,2%. Munurinn á Íslandi og flestum öðrum löndum 

sem framkvæma sambærilegar vinnumarkaðsrannsóknir er að þessi þróun virðist, af 

einhverjum ástæðum, hefjast nokkru síðar hér á landi. 
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Mynd 3. Svarhlutfall í Vinnumarkaðsrannsókn eftir ársfjórðungum 2003 til 2020. 

Þróun helstu ástæðna brottfals má sjá á mynd 4 sem kóðaðar eru í VMR.13 Þar má sjá að 

nokkuð er um að fólk neiti þátttöku þrátt fyrir að í það náist, þó er ekki hægt að sjá neina 

sérstaka aukningu þar á. Raunar hefur hlutfall af neitunum lækkað, en í upphafi VMR voru 

þær helsta ástæða þess að fólk tók ekki þátt í rannsókninni. Hindranir vegna veikinda eða 

fötlunar, tungumálaörðuleika og fjarvera frá heimili meðan á rannsókn stendur eru einnig 

þættir sem skipta máli þegar kemur að svörun í úrtaksrannsóknum eins og VMR. Þess ber að 

geta hér að Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands er símakönnun, en þetta á einhverju leyti 

einnig við um úrtaksrannsóknir er sem framkvæmdar eru með öðrum aðferðum eins og net-, 

póst- og heimsóknarkannanir. Þar hefur svarhlutfall einnig farið minnkandi. Þó verður að hafa 

það í huga að ástæðurnar þurfa ekki að vera á sama veg fyrir mismunandi gagnaöflunar-

aðferðir. Í VMR var árið 2020 þó undantekning á þróun fyrri ára þar sem svarhlutfall jókst á 

því ári eða í rétt rúm 66% á fjórða ársfjórðungi þess árs eftir að hafa verið lægst um rétt tæp 

61% á þriðja ársfjórðungi 2019. Mögulega kann Covid-19 að hafa haft áhrif á þá niðurstöðu. 

Þau áhrif geta mögulega verið margþætt og verður ekki frekar farið út í það hér. Raunar væri 

það efni í sérstaka rannsókn. Í fyllingu tímans má mögulega finna líkingu á milli hrunáranna 

og Covid-19 tímabilsins hvað þátttöku fólks varðar. 

                                                           
13 Þeir sem eru látnir eða búsettir erlendis, en lenda þó í upphaflegu úrtaki, eru ekki taldir með sem brottfall. 

Samkvæmt skilgreiningu þá eru þeir ekki hluti af þýði rannsóknarinnar. 
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Mynd 4. Hlutfall helstu ástæðna brottfalls í Vinnumarkaðsrannsókn. 

Eins og fram kemur hér að framan og sést skýrt á mynd 3 þá hefur orðið umtalsverð 

lækkun á svarhlutfalli í Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands.14 Ef litið er til áranna 2011 

fram til 2018 þá hefur hlutfallið lækkað um 21,3 prósentustig, en það jafngildir 24,7% lækkun 

á svarhlutfalli. Þegar helstu hóparnir eru skoðaðir má sjá að þessu þróun er nánast algild. Eins 

og sjá má á mynd 2 þá er hlutfall kvenna nær undantekningarlaust hærra en karla, þróun 

svarhlutfallsins hjá kynjunum segir þó hins vegar nánast sömu sögu. 

Mynd 5. Svarhlutfall eftir kyni og ársfjórðungum 2003 til 2020. 

Þegar kemur að uppruna fólks, það er segja hvort það sé innflytjendur15 eða ekki þá 

sjáum við ekki alveg sömu sögu, þó hlutfall hópanna sýna almennt leitni niður á við hvað 

varðar svarhlutfall. Þróun á svarhlutfalli innflytjenda, hvort sem það séu einstaklingar sem 

                                                           
14 Þetta er þróun sem er raunar að gerast í öllum úrtaksrannsóknum Hagstofu Íslands. 
15 Þeir teljast innflytjendur sem hvorki eru fæddir á Íslandi né eiga að minnsta kosti annað foreldri sem er 

íslenskt. Aðrir teljast vera með einhvern íslenskan uppruna, það er að segja eru fæddir á Íslandi eða eiga að 

minnsta kosti annað foreldri sem er íslenskt. 
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hafa verið í Íslandi 9 ár eða minna eða 10 ár eða meira, er sýnilega mun hraðari leitni niður á 

við en þeirra sem hafa einhvern íslenskan bakgrunn eins og sjá má á mynd 6. Hæst náði 

svarhlutfall á meðal innflytjenda í árslok 2011 og í upphafi árs 2012, en síðan þá hefur 

svarhlutfall þeirra VMR lækkað svo um munar. Á öðrum ársfjórðungi 2019 var fór það lægst í 

um 13,2% hjá innflytjendum sem höfðu verið hér 9 ár eða skemur. Svarhlutfall Íslendinga 

hefur einnig lækkað en þó ekki neinni líkingu við það sem sjá má hjá innflytjendum. 

Mynd 6. Svarhlutfall eftir uppruna fólks og ársfjórðungum 2003 til 2020. 

Eins og fram kemur hér að ofan þá geta aðeins þeir sem eru á aldrinum 16-74 ára lent í 

úrtaki VMR. Í ljós kemur að svörum eftir aldri er mjög breytileg eftir því hvaða aldur er 

skoðaður. Eins og sjá má á mynd 7 er svarhlutfallið ekki línulegt þegar kemur að aldri. Í raun 

er um sveiglínu að ræða. Af þeim sökum, við útreikning svarlíkinda í líkani aðhvarfs-

greiningar hlutfalla, var aldur bæði settur óflokkaður og í annað veldi til þess að vinna á móti 

skekkjunni sem sveiglínan veldur.  
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Mynd 7. Meðaltal svarhlutfalls eftir aldurshópum árin 2018 til 2020. 

Segja má að nokkrir aldurshópar skera sig úr þegar kemur að svörun í VMR. Raunar 

gæti þetta verið einn hópur ef út í það er farið, en þetta er fólk á aldrinum 21 til 35 ára eða 

„ungt“ fólk. Þó ekki yngsti aldurshópurinn, sem er undir tvítugu, en svarhlutfall hefur alveg 

frá upphafi verið með hærra hlutfall í svörun en 21 til 35 ára hópsins eins og sjá má á mynd 8. 

Svarhlutfall þeirra sem elsta hópnum eða eldri en 60 ára er almennt nokkru hærra. Allir þessir 

hópar sýna þó leitni í átt að minnkandi svarhlutfalli þó í mismunandi mæli. 

Mynd 8. Svarhlutfall eftir aldurshópum og ársfjórðungum 2003 til 2020. 

Upplýsingum úr menntaskrá Hagstofu Íslands er hér skipt niður í fjóra hópa: 

Grunnskólamenntun eða minna, starfsmenntun og iðnmenntun, stúdentspróf og 

háskólamenntun. Á mynd 9 má sjá að mesta svarhlutfallið er og hefur verið hjá þeim sem 

lokið hafa háskólanámi og minnst hefur það jafnan verið hjá fólki sem aðeins hefur lokið 

námi á grunnskólastigi. Undanfarin ár hefur ekki verið mikill munur á þeim sem lokið hafa 

annað hvort stúdentsprófi eða iðnmennt/starfsmennt á framhaldsstigi. 
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Mynd 9. Svarhlutfall eftir menntunarstigi og ársfjórðungum 2003 til 2020. 

 

Búsetu var skipt niður í fjögur svæði: Reykjavík, Kragann eða nágrenni Reykjavíkur, 

miðlungsþéttbýlisstaði utan höfuðborgarsvæðisins og dreifbýli. Áhugaverðast hér, sjá mynd 

10, er að svarhlutfall er alla jafna lægst hjá fólki sem á lögheimili í Reykjavík á meðan það 

dreifist mjög svipað niður á restina af landinu öllu. Þó einhver munur er á búsetu hvað varðar 

svörun þá er dreifingin tiltölulega jöfn. Áhugavert er svarhegðun einstaklinga sem eiga 

lögheimili í Kraganum er ólík svarhegðun þeirra sem eiga lögheimili í Reykjavík. Að því 

leytinu er höfuðborgarsvæðið ekki einsleitt, en algengt er að í birtum tölum sé það tekið sem 

eitt svæði. 

Mynd 10: Svarhlutfall eftir búsetu og ársfjórðungum 2003 til 2020. 

 

Að lokum var svarhlutfall skoðað eftir atvinnustöðu unnum úr staðgreiðsluskrám. Reynt 

var að búa til breytu sem nálgast hvað mest skilgreiningu Alþjóðavinnumálastofnunarinnar 
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(ILO), en gengið er út frá þeirri skilgreiningu í VMR16. Til þess að geta talist starfandi 

samkvæmt skrám þarf einstaklingur að hafa fengið atvinnutekjur í sama mánuði og hann 

lendir í rannsókninni. Uppsöfnuð laun verða að ná ákveðinni lágmarksupphæð, sem nemur að 

minnsta kosti skilgreindu lágmarks tímakaupi fyrir fjórar klukkustundir. Hér er þá miðað við 

lágmarkstímakaup samkvæmt kjarasamningum hverju sinni. Allir aðrir teljast hér ekki vera 

starfandi samkvæmt skrám. Eins og sjá má á mynd 11 þá er svarhlutfall starfandi fólks alltaf 

verið hærra en þeirra sem ekki eru starfandi. 

Mynd 11. Svarhlutfall eftir stöðu samkvæmt staðgreiðsluskrá og ársfjórðungum 2003 til 2020. 

 

3.2  Hlutfall af endanlegu úrtaki og hlutfall af svörun 

Eins og fram kemur hér að ofan þá er ætlunin hér að skoða hvort kerfisbundinn munur sé á 

svarendahópnum og endanlegu úrtaki17 í VMR. Þetta verður gert fyrir allar sömu breytur og 

gert var í kaflanum hér á undan. Athuga ber að hér er aðeins hver hópur tekinn fyrir í einu án 

þess að taka tillit til hvort aðrir þættir hafi áhrif. Byrjað er á að skoða kynin í þessu ljósi. Eins 

og sjá má af mynd 12 er munur á hlutfalli kynja af svörun og hlutfalli í endanlegu úrtaki ekki 

mikill. Myndin sýnir þó að það virðist sem konur séu aðeins líklegri en karlar til að svara í 

vinnumarkaðsrannsókninni. Það er þó raunar svo að aðeins fjórum sinnum hefur munurinn 

verið marktækur miðað við 95% öryggisbil. Sem dæmi fyrsti ársfjórðungur 2019 var hlutfall 

kvenna 48,4% í endanlegu úrtaki en var 51% af gildum svörum. Mismunurinn var þá 2,6 

prósentustig, z-gildið er 2,23 og p-gildið var 0,026. 

                                                           
16 Í stuttu máli telst einstaklingur starfandi samkvæmt skilgreiningu Alþjóðavinnumálastofnunarinnar hafi hann 

unnið eina klukkustund eða lengur á viku fyrir launum, eða vera fjarverandi frá vinnu sem hann gegnir að öllu 

jöfnu. 
17 Munur á upphaflegu úrtaki og endanlegu úrtaki liggur í, að í endanlegu úrtaki eru þeir frátaldir sem af 

einhverjum sökum áttu ekki að vera hluti af úrtakinu, voru fluttir/búsettir erlendis eða látnir.  
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Mynd 12. Hlutfall kvenna í úrtaki og svörun eftir ársfjórðungum 2003 til 2020. 

 Þegar uppruni fólks er skoðaður með sama hætti er myndin allt önnur en hér að ofan. Í 

raun erum við að sjá miklar þjóðfélagsbreytingar endurspeglast í úrtakinu. Hlutfall 

innflytjenda hefur farið úr 4,4% í fyrstu könnunni árið 2003 í 17,3% á fjórða ársfjórðungi 

2020. Þá þróun má hins vegar ekki sjá þegar hlutfall innflytjenda er skoðað af gildum svörum. 

Þetta má sjá á mynd 13 hér að neðan. Þegar munurinn er skoðaður með z-prófi frá hlutfalli 

innflytjenda af endanlegu úrtaki miðað við í hlutfall innflytjenda af gildum svörum þá er 

munurinn þar nánast alltaf marktækur. Einungis í þrjú skipti frá fjórða ársfjórðungi 2011 til og 

með annars ársfjórðungs 2012 reyndist munurinn ekki marktækur miðað við 95% 

öryggismörk. Þetta segir að allar líkur eru á að svörun innflytjenda er á kerfisbundinn hátt 

lægri en annarra landsmanna og svör þeirra fá í raun minna vægi en ráð var fyrir gert. Frá 

upphafi árs 2019 hefur þessi munur verið nokkuð yfir 9 prósentustigum og meðal svarhlutfall 

innflytjenda fyrir tímabilið 26,5%.  
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Mynd 13. Hlutfall innflytjenda í úrtaki og svörun eftir ársfjórðungum 2003 til 2020. 

 Aldur virðist einnig skipta máli þegar kemur að svörun og nokkuð greinilegt að þegar 

litið á aldur þá má greina kerfisbundna skekkju. Þegar þróun hjá aldurshópnum frá 21 árs til 

35 ára er skoðuð þá er framan af ekki hægt að greina marktækan mun á svörun. Frá byrjun árs 

2009 til byrjun árs 2011 má þó greina marktækan mun. Svo frá öðrum ársfjórðungi 2014 

hefur munurinn á hlutföllunum gildra svara og af endanlegu úrtaki alltaf verið marktækur. 

Sömu sögu er þó ekki að segja þegar þróun hjá yngsta aldurshópnum er skoðuð. Þar er til að 

mynda aldrei marktækur munur á hlutfalli af gildum svörum á móti hlutfalli endanlegs úrtaks 

þess hóps. Samspil aldurs og svörunar er raunar flóknari en svo að svona samanburður dugi til 

fulls að sýna kerfisbundnu skekkjuna. Þrátt fyrir það þá sýnist á öllu að skekkjan vegna 

brottfalls sé kerfisbundin, sem aftur eykur líkur á bjaga í niðurstöðum. 

 

Mynd 14. Hlutfall 21 árs til 35 ára í úrtaki og svörun eftir ársfjórðungum 2003 til 2020. 
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Þegar samanburður er gerður á endanlegu úrtaki og gildum svörum eftir menntun, 

kemur í ljós að enginn marktækur munur er á þeim sem lokið hafa starfs- eða iðnmenntun 

annars vegar og þeim sem lokið stúdentsprófi hins vegar. Mynd 15 sýnir þá sem hafa lokið 

grunnmenntun eða minna. Eins og sést þá hefur nánast alltaf verið munur á endanlegu úrtaki 

og gildum svörum frá upphafi.  

Mynd 15. Hlutfall í úrtaki og svörun hjá fólki sem aðeins hefur lokið grunnmenntun eða minna eftir 

ársfjórðungum 2003 til 2020. 

Hjá þeim sem samkvæmt skrám hafa lokið námi í háskóla er þessu öfugt farið. 

Háskólamenn hafa, eins og sjá má á mynd 16, allt frá árinu 2003 verið líklegri til þess að 

svara en aðrir menntahópar. Það er eins með háskólamenn og þá sem aðeins hafa lokið 

grunnmenntun að frá og með þriðja ársfjórðungi 2016 hefur þessi munur alltaf verið 

marktækur. Miðað við þetta þá eru líkurnar minni á að svör fáist frá fólki sem eru í þessum 

tveimur menntunarflokkum. 
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Mynd 16. Hlutfall í úrtaki og svörun hjá fólki sem aðeins hefur lokið háskólaprófi eftir ársfjórðungum 2003 til 

2020. 

Hvar fólk á lögheimili á landinu virðist ekki hafa mikil áhrif á hlutfall á gildum svörum 

samanborið við hlutfall af endanlegu úrtaki, nema hvað varðar Reykjavík. Eins og sjá má á 

mynd 17 þá jókst þessi munur hægt og rólega síðastliðin fimm til sex ár. Var munurinn nánast 

alltaf marktækur frá miðju ári 2017 fram á mitt ár 2020. Síðustu tvo ársfjórðunga 2020 hefur 

dregið nokkuð saman og ekki verið marktækur munur á hlutfalli af gildra svara og endanlegs 

úrtaks. 

Mynd 17. Fólki með lögheimili í Reykjavík eftir ársfjórðungum 2003 til 2020. 

 Þá kemur að þeirri breytu sem tengist hvað mest sjálfu viðfangsefni VMR, en það eru 

vinnuaflstölur úr skrám. Eins og sjá má á mynd 18 að þeir sem eru starfandi samkvæmt skrám 

kerfisbundið líklegri til þess að taka þátt en þeir sem ekki eru starfandi. Frá fjórða 

ársfjórðungi 2018 hefur munurinn nánast alltaf verið marktækur ef miðað er við 95% öryggi. 
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Þetta bendir á ákveðinn hátt að líkur á því að ofmat geti verið á fjölda starfandi samkvæmt 

rannsókninni sjálfri.  

Mynd 18. Hlutfall í úrtaki og svörun hjá starfandi fólki samkvæmt skrám eftir ársfjórðungum 2003 til 2020.  

 

3.3  Svarlíkindi og brottfallsvog í VMR 

Síðasta leiðin sem hér var prófuð var að keyra líkan aðhvarfsgreiningar hlutfalla18 á öllu 

gagnasafninu og reikna út svarlíkindi eða vænta svörun þátttakenda að teknu tilliti til þeirra 

breyta sem hafa fylgni við svarhlutfallið/brottfallið. Það er að segja reikna út hverjar líkurnar 

eru á að fólk svari í könnuninni og reikna endanlega brottfallvog. Eins og segir þá var það gert 

fyrir hvern ársfjórðung fyrir sig frá árinu 2003 til 2020, samtals 72 greiningar. Allar 72 

greiningarnar voru gerðar með sama líkani, það er líkanið er alltaf haft eins þannig að það 

væri einungis samspil háðubreytanna og óháðubreytunnar sem breytist. Niðurstöður hverrar 

greiningar á gagnasafninu með líkani aðhvarfsgeiningar hlutfalla voru svo lesnar aftur inn í 

gagnasafnið, sem spágildi (e. predicted value) fyrir hvern einstakling í hverjum ársfjórðungi, 

meðalsvarlíkindi hvers ársfjórðungs reiknuð og framhaldi brottfallsvog reiknuð út. Hér verður 

ekki lagt mat eða gert grein fyrir öllum greiningunum fyrir sig, en í viðauka 1 hér að má sjá 

helstu niðurstöðurnar í töflum.  

Í öllum greiningunum var háða breytan í líkaninu hvort svar einstaklinga í úrtakinu var 

gilt eða ekki. Óháðubreyturnar (hjálparbreyturnar) voru svo þær sömu og teknar eru fyrir hér 

að framan: uppruni, kyn, aldur, menntun, búseta og staða á vinnumarkaði.  

                                                           
18 {return(glm(Gild_svor ~ Uppruni_2 + kyn + Ismenntfl2 + Aldur + I(Aldur^2) + RVK + ILO_skra, family = binomial, data=gogn[gogn$Ársfjórðungur==ar,]))}  

for(i in 1:72) {gogn$pred[gogn$Ársfjórðungur==i] <- predict(reg_function(i), gogn[gogn$Ársfjórðungur==i,], type="response")} 
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Uppruni, skipt í 1) innflytjendur sem hafa verið búsettir á Íslandi 10 ára eða lengur; 2) 

Innflytjendur sem hafa verið búsettir á Íslandi skemur en 10 ár; 3) íslenskur 

bakgrunnur 

Kyn, skipt í 1) karl; 2) kona 

Menntunarstaða, skipt í 1) grunnskólastig eða minna; 2)framhaldsstig; 3) 

háskólagráða. 

Aldur (16 til 74 ára) og aldur í öðru veldi, en þekkt er að áhrif aldurs á svörun er 

misjöfn eftir aldursskeiðum. 

Búseta, lögheimili, skipt í 0) utan Reykjavíkur; 1) Reykjavík 

Vinnumarkaðsstaða á grunni staðgreiðslugagna , skipt í fjóra flokka 1) utan 

vinnumarkaðar; 2) atvinnulausir; 3) atvinnulausir og starfandi; 4) starfandi 

Kosturinn við aðhvarfsgreiningu hlutfalla er að hún er fjölbreytugreining, það er hér er 

kemur samspil breytanna inn í myndina. Uppruni einn og sér er ekki nægur til að skýra út eða 

meta svörun, fleiri þættir skipta máli og samspil þeirra.  

 Eins og sést á myndum 19 og 20 þá er meðaltal svarlíkindanna ólíkt eftir því hvort 

einstaklingar lenda í brottfalli eða svara VMR. Dreifingin er ekki jöfn og gefur það sterka 

vísbendingu um að brottfallsbjagi sé í sumum niðurstöðum rannsóknarinnar. Mynd 19 sýnir 

að svarlíkindi þeirra sem ekki svara eru alltaf nokkru lægri en þeirra sem svara í rannsókninni. 

Það gefur sterklega til kynna að einkennnandi munur sé á milli þessara tveggja hópa. 

Áhugavert er að sjá að á miklum uppgangstímum á íslenskum vinnumarkaði á árunum 2006-

2008 og aftur 2017-2020 þá virðist sem munurinn aukist á milli þeirra sem svara og þeirra 

sem svara ekki. 
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Mynd 19. Svarlíkindi fólks sem svaraði eða lenti í brottfalli rannsóknarinnar eftir ársfjórðungum 2003 til 2020. 

Mynd 20 sýnir hvernig dreifing svarlíkindanna birtist hjá hópunum allt árið 2018. Í 

fullkominni úrtaksrannsókn myndi svörun og brottfall einstaklinga dreifast með 

tilviljanakenndum hætti og væri sú sama hjá báðum hópum. Myndin sýnir þó að árið 2018 er 

drefing svarlíkinda á milli hópanna alls ekki jöfn. Hlutfallslega fá fleiri lágan svarlíkinda-

stuðul sem eru í hópi þeirra sem svara ekki öfugt við þá sem sem svara í VMR. Þetta sýnir að 

nokkuð greinilegur kerfisbundinn munur er á hópunum tveimur. 

Mynd 20. Dreifing svarlíkinda annars vegar hjá svarendum og hins vegar hjá brottfallinu fyrir allt árið 2018. 

Greiningin segir okkur að líklegast sé betra að nota líkanið til þess að meta eða spá fyrir 

um brottfall í rannsókninni, en ekki. Eins og greiningarnar hér að ofan hafa leitt í ljós hefur 

munur svarlíkinda þessara hópa aukist síðustu fimm ár. Þetta er ekki ósvipuð þróun og sjá má 

á árunum 2007 til 2009. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Svara ekki Svara

Hlutfall

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

< 
1

0
%

1
0

 -
1

1
,9

%

1
2-

1
3,

9%

1
4-

1
5,

9%

1
6-

1
7,

9%

1
8-

1
9,

9%

2
0-

2
1,

9%

2
2-

2
3,

9%

2
4-

2
5,

9%

2
6-

2
7,

9%

2
8-

2
9,

9%

3
0-

3
1,

9%

3
2-

3
3,

9%

3
4-

3
5,

9%

3
6-

3
7,

9%

3
8-

3
9,

9%

4
0-

4
1,

9%

4
2-

4
3,

9%

4
4-

4
5,

9%

4
6-

4
7,

9%

4
8-

4
9,

9%

5
0-

5
1,

9%

5
2-

5
3,

9%

5
4-

5
6,

9%

5
6-

5
7,

9%

5
8-

5
9,

9%

6
0-

6
1,

9%

6
2-

6
3,

9%

6
4-

6
5,

9%

6
6-

6
7,

9%

6
8-

6
9,

9%

7
0-

7
1,

9%

7
2-

7
3,

9%

7
4-

7
5,

9%

7
6-

7
7,

9%

7
8-

7
9,

9%

8
0-

8
1,

9%

8
2-

8
3,

9%

8
4-

8
5,

9%

8
6-

8
7,

9%

8
8-

8
9,

9%

Svara ekki Svara

Hlutfall



 

 

39 

 

3.4  Brottfallsvog og þátttaka á vinnumarkaði 

Samkvæmt Bethlehem (2002) er hægt að reikna bjaga út frá hlutfallinu á milli svarlíkinda og 

breytunnar sem á að mæla og meðaltals svarlíkindanna. Þetta má yfirfæra yfir á úrtakið með 

því að meta þessar sömu stærðir á grunni svarenda. Af þeim sökum þarf að hafa í huga að 

svarlíkindin þarf að meta á grunni úrtaksins í heild sinni með hjálparbreytunum (e.auxiliary 

variables). Því má skoða að hvaða marki brottfallsbjagi birtist í niðurstöðum VMR með því 

að skoða lykilbreytur rannsóknarinnar tengslum við svarlíkindin og þá hvort munurinn hér að 

ofan birtist þar.  

Atvinnuþátttaka, eins og hún er mæld í VMR skipist í þrennt: Starfandi, atvinnulausir 

og utan vinnumarkaðar. Eins og sjá má á mynd 21 þá sýna niðurstöðurnar að munur er á vægi 

brottfallsvogarinnar á milli hópanna. Meðaltal brottfallvogarinnar fyrir alla svarendur í 

hverjum ársfjórðungi tekur gildið einn. Þegar litið er á svarlíkur þeirra sem eru starfandi 

samkvæmt skrám þá eru þær undantekningalaust meiri en svarlíkur þeirra sem ekki eru 

starfandi og endurspeglast það vel í brottfallsvoginni. Þeir sem eru starfandi fá því þeir sem 

eru starfandi að jafnaði lægri stuðul í brottfallsvoginni en þeir sem eru ekki starfandi. Þessar 

niðurstöður benda til þess að þeir sem eru starfandi séu nokkuð líklegri en aðrir til að svara 

spurningalista VMR, sem verður til þess að ofmat verður á fjölda starfandi í þýði ef ekki er 

gripið til leiðréttinga með því að draga úr vægi starfandi og auka vægi þeirra sem eru það 

ekki. 

Mynd 21. Vægi brottfallsvogar eftir starfandi, atvinnulausra og utan vinnumarkaðar í Vinnumarkaðsrannsókn 

Hagstofu Íslands eftir ársfjórðungum 2003 til 2020. 
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Þessar niðurstöður styðja vel það sem gengið var út frá í upphafi að niðurstöður fyrri 

birtinga á vinnuaflstölum úr VMR hafi ofmetið hlut starfandi fólks og vanmetið hlut þeirra 

sem eru utan vinnumarkaðar eða atvinnulausir. 

Mynd 22. Staða á vinnumarkaði óvigtað og með brottfallsvog eftir ársfjórðungum 2003 til 2020. 

Hér er komin mjög sterk vísbending um að brottfall hafið hingað til valdið bjaga í einhverjum 

af niðurstöðum VMR. Það á þó ekki um allar breytur eins og komið verður að hér síðar. Hvert 

ofmatið er nákvæmlega, getur verið erfitt að segja til um en hér má vel reikna út mismun á 

niðurstöðum án vogar og með brottfallsvog og fá með því góða nálgun. Eins og myndir 22 og 

23 sýna var ofmat á starfandi fólki í öllum mælingum VMR og vanmat á atvinnulausum og 

utan vinnumarkaðar, en p̂-1 er niðurstaða án vogar og p̂-2 er með brottfallsvog.  

Eins og sjá má á mynd 23 hefur ofmatið á hlutfalli starfandi verið heilt yfir nokkuð 

jafnt fyrir starfandi fólk eða um 2,7% en jókst þó nokkuð á árinu 2020. Vanmat þeirra sem 

hlutfalli þeirra sem eru utan vinnumarkaðar þegar eingöngu er litið til mismunar engrar vogar 

og brottfallsvogar hefur að jafnaði verið 8,2% og atvinnuleysis um 10%. Hér verður að taka 

fram að atvinnuleysi hreyfist mjög mikið og mun færri einstaklingar eru í þeim hópi en hinum 

tveimur. 
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Mynd 23. Hlutfallslegur mismunur p̂-1 og p̂-2 og brottfallsvogar á vinnuaflstölum eftir ársfjórðungum 2003 til 

2020. 

 

3.5  Brottfallsvog og innflytjendur 

Sá hópur sem einna erfiðast hefur verið að fjalla um í niðurstöðum VMR eru innflytjendur. 

Það hefur í raun verið svo alveg frá upphafi rannsóknarinnar að sá hópur hefur verið verulega 

vanmetinn í öllum tölum. Svarhlutfall eftir uppruna sýnir það svo ekki verður um villst. 

Hlutfall þeirra af mannfjölda hefur aukist verulega síðustu ár á sama tíma hefur svarhlutfall 

dregist verulega saman. Í fyrstu könnuninni árið 2003 voru innflytjendur 168 í endanlegu 

úrtaki eða 4,4% og 102 eða 3,2% af gildum svörum. Heildarúrtakið var þá samanborið við 

904 úrtaki eða 17,3% á fjórða ársfjórðungi 2020 og 269 eða 7,8% af gildum svörum. Hér 

verður þó ekki sagt að VMR geti gefið okkur jafn góðar upplýsingar um rannsóknin getur 

gefið okkur um heildina eða stærri hópa eins. Brottfallsvogin gefur hins vegar meiri 

möguleika á því að fjalla eitthvað um þennan mikilvæga hóp. Eitthvað sem hefur í raun ekki 

verið gert áður. Á mynd 24 má sjá hlutfall innflytjenda af svörum eykst talsvert þegar 

brottfallsvog er beitt á gögnin. Vægi innflytjenda vex. Athyglisvert er að sjá að á fyrstu árum 

VMR þá nær brottfallsvogin að vega innflytjendur upp í hlutfall þeirra af úrtakinu og svo aftur 

á árunum 2011 til 2014. Þetta er í sjálfu sér rannsóknarefni, en þarna fara trúlega nokkrir 

þættir saman sem geta að einhverju leyti skýrt þetta.  
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Mynd 24. Hlutfall innflytjenda af gildum svörum eftir ársfjórðungum 2003 til 2020. 

Á árunum 2006 fram á síðari hluta 2008 var mikið innstreymi á erlendu vinnuafli, 

sérstaklega í byggingaframkvæmdir. Stór hluti þeirra hvarf úr landi þegar hrunið varð árið 

2008 en hins vegar þá bregst þjóðskrá ekki við því með sama hætti. Það tekur mun lengri tíma 

fyrir hana að skrá fólk út, sérstaklega þegar hvati er ekki mikill fyrir fólk að gera það sjálft. 

Upp úr árinu 2015 eykst á ný verulega innstreymi fólks til landsins. Virðist sem þetta 

innstreymi fólks síðastliðin ár nái til mun breiðari hóps hvað varðar tegundir vinnuafls en var í 

hópnum sem kom hér á árunum fyrir hrun. Þetta hefur aftur áhrif á skráningu í þjóðskrá þar 

sem hreyfanleiki fólks nú er með öðrum hætti en áður. Því er svo enn þannig háttað að hvati 

til að skrá sig inn í landið er verulega umfram það að skrá sig út úr landinu. Að vissu leyti er 

reynt að reynt að ná utan um þetta vandamál með leiðréttingastuðlum mannfjölda. Að vissu 

marki þá eykst áætlað hlutfall innflytjenda af gildum svörum en á langt í land með að ná 

hlutfalli þeirra af úrtakinu í heild. Markmið þessarar endur-vigtunar er að reyna að ná utan um 

þá sem farnir eru úr landi án þess að það komi fram í þjóðskrá. Hins vegar er ákveðin óvissa 

um raunverulegt hlutfall innflytjenda í landinu þannig að bili verður hér látið staðar numið. 

3.6  Brottfallsvog og aðrar breytur 

Það er nokkuð langur vegur frá að hér verði allar breytur teknar fyrir sem finna má í 

VMR. Hér ber þó að taka fram að brottfallsvogin hefur ekki sömu áhrif á allar breyturnar sem 

þar má finna. Brottfallsbjagi hefur alls ekki sömu áhrif á alla þætti sem mældir eru í VMR. Í 

henni má finna breytur sem verða fyrir litlum áhrifum og er nokkur breytileiki á því hvort 

niðurstöður verði fyrir bjaga vegna brottfalls eða ekki. Sumar breytur spurt er um eins og 
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menntunarstig19og vinnutími, atvinnugreinar og starfstéttir fólks verða fyrir litlum áhrifum ef 

nokkrum á meðan breytur eins og atvinnuþátttaka og uppruni verða fyrir mjög miklum 

áhrifum. Þetta er atriði sem mátti búast við og er raunar æskilegt. Líkt og í lyfjageiranum þá er 

óæskilegt að vogin hafi miklar aukaverkanir sem hafa mikil áhrif. Þessi breytileiki í áhrifum 

vogarinnar styður það sem margir fræðimenn hafa sett fram í sínum greinum, og sjá má hér að 

ofan að bjagi birtist ekki með jöfnum hætti í öllum breytum innan sömu könnunar. Tengsl 

nokkurra lykilbreyta má við brottfallsvogina má sjá í viðauka 2 hér að neðan. 

4  Umræða 

Hugmyndin að þessari rannsókn var að niðurstöður hennar myndu hjálpa til við að skilja betur 

þá úrtakshópa sem lenda í þjóðskrárúrtökum Hagstofu Íslands. Ekki bara 

vinnumarkaðsrannsóknar. Greiningin myndi nýtast við úrvinnslu og túlkun annarra 

úrtaksrannsókna Hagstofunnar, sem framkvæmdar eru með svipaðri aðferð. Háleitara 

markmið var svo að rannsóknin myndi hafa gildi í víðara samhengi með því að varpa ljósi á 

þróun brottfalls í úrtaksrannsóknum á Íslandi. Hún myndi hafa hagnýtt gildi sem hvoru 

tveggja nýtist VMR sem og öðrum úrtaksrannsóknum sem byggja á sömu eða svipaðri 

úrtaksaðferð20. Við myndum öðlast meiri þekkingu á brottfallinu og hættunum sem mögulega 

fylgja auknu brottfalli. Þá gæti rannsóknin aukið líkurnar á að við náum í réttu svarendurna 

eða hjálpa til við að vigta gögnin og þar með dregið úr brottfallsbjaga í niðurstöðum. Þannig 

var gert ráð fyrir að niðurstöðurnar myndu segja til um brottfallsbjaga VMR og gera 

Hagstofunni kleift að gera umbætur á vinnu sinni til að reyna að draga úr skekkjunni þegar 

horft væri til framtíðar.  

Þessi rannsókn sýnir það skýrt að svarhlutfall hefur lækkað í VMR og má ætla að það 

eigi raunar við hjá öllum þeim sem framkvæma úrtaksrannsóknir hér á landi. Samtöl við 

fyrrum samstarfsfólk mitt hjá Gallup á Íslandi bendir til að þróunin hafi verið nokkru hraðari 

niður á við en hjá Hagstofu Íslands.21 Um aldamótin 2000 og árin þar á eftir var svarhlutfall 

um og yfir 70% hjá Gallup en í dag þykir gott ef svarhlutfall í símakönnunum fer yfir 40%. 

Þetta eru miklar breytingar sem hafa kallað á breyttar aðferðir, meðal annars í gagnaöflun. 

Svarhlutfall eitt og sér gefur í raun bara litla vísbendingu um gæði gagnanna eins og bent 

                                                           
19 Í gegnum árin hefur VMR verið ein aðalheimild Hagstofunnar um menntunarstig þjóðarinnar en allir 

þátttakendur í rannsókninni hafa verið spurðir um hæsta menntunarstig sem þeir hafa lokið. Það er ákveðinn 

léttir að hingað til virðist brottfallsbjagi hafa haft áhrif á þær niðurstöður. 
20 Hér er miðað við gagnasöfnunaraðferð sem fer fram í gegnum síma (CATI) vel mætti yfirfæra sömu aðferðir 

og hér var beitt yfir á til dæmis vefkannanir, svo ekki sé talað um vefpanel. 
21 Höfundur starfaði sem sérfræðingur í úrvinnslu úrtaksrannsókna hjá Gallup á árunum 2000 til 2008 
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hefur verið á (Groves, 2006, Brick, 2013). Sú staðreynd að alveg frá upphafi megi finna bjaga 

í mælingu á vinnuafli þrátt fyrir að á tímabili hafi svarhlutfall í VMR talist mjög gott. Bara 

það ef svarhlutfall væri gefið upp eftir hópum gefur strax betri mynd. Með því fáum við betri 

vísbendingu um hvort brottfall sé kerfisbundið mismunandi á milli hópa. Könnun með 

svarhlutfall um 82% eða könnun með um 64% segir í raun ekki alla söguna. Það er engin 

vissa fyrir því að könnunin með 82% svarhlutfallinu innifeli ekki meiri eða sambærilegan 

bjaga í niðurstöðum en sú sem er með 64% svarhlutfall. Niðurstöður þessarar rannsóknar og 

þróun svarhlutfalls í VMR sýna það nokkuð vel. Ýmsir metlar hafa innifalið bjaga þrátt fyrir 

að svarhlutfall könnunarinnar hafi verið um eða yfir 80%, sem samkvæmt þeim forsendum 

sem áður ríktu, þótti mjög gott.  

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar eru að innflytjendur skera sig verulega úr hvað 

varðar þátttöku í VMR. Samkvæmt spyrlum Hagstofunnar er ástæðan einkum sú að erfiðlega 

gengur að ná í þá símleiðis samanborið við þá sem hafa íslenskan bakgrunn. Á sama tíma 

hefur hlutfall innflytjenda af endanlegu úrtaki ríflega þrefaldast á tímabilinu. Hlutfallið hefur 

farið úr 4,4% úrtaksins á fyrsta ársfjórðungi 2003 í 17,3%, á fjórða ársfjórðungi 2020 á meðan 

svarhlutfall innflytjenda var 26,1% samanborið við 73,1% á meðal Íslendinga. Þetta eru fá 

svör sem meðal annars gera það erfitt að birta sérstaklega niðurstöður um innflytjendur og 

stöðu þeirra á vinnumarkaði. Eitthvað sem verður að teljast bagalegt. Einnig eru aðrir þættir 

sem þetta hefur áhrif á eins og að aldursdreifing innflytjenda er aðeins önnur en Íslendinga. Ef 

litið er á úrtakið þá voru 6,5% innflytjendur af aldurhópnum 16 til 19 ára árið 2020 á meðan 

þeir eru 25,7% af hópnum 20 til 39 ára, en í þeim hópi hefur svarhlutfall lækkað mikið. 

Hlutfall innflytjendenda af aldurhópnum 40 til 54 ára svo 19,5% og 9,3% af 50 til 74 ára. Lágt 

svarhlutfall innflytjenda gæti haft það sem kallað er samvirkniáhrif. Áhrifunum má lýsa 

þannig að samband tveggja atriða breytast á tiltekinn hátt eftir gildum þriðju breytu. Ef áhrif 

þessara tveggja atriða á fylgibreytu eru önnur en búast má við með hliðsjón af megináhrifum 

breytanna, þá er hægt að tala um samvirkni. Einnig er kynjahlutfallið almennt skekkt á milli 

innflytjenda og Íslendinga. Sem dæmi hefur hlutfall hlutfall karla meðal innflytjenda verið 

nokkru hærra hlutfall karla á meðal íslendinga. Árið 2020 var hlutfall karla á meðal 

innflytjenda 54,5% á meðan það var 51,1% hjá íslenskum. Dreifing skráðar menntunar er 

heldur ekki alveg sú sama meðal innflytjenda og þeirra sem hafa íslenskan bakgrunn. Þegar 

menntun fólks er skoðuð þá er svarhlutfall hópanna lægst á meðal þeirra sem aðeins hafa 

lokið grunnnámi og einnig í lægra lagi hjá þeim sem lokið hafa framhaldsskóla samanborið 

við þá sem lokið hafa háskólamenntun. Allt eru þetta þættir sem hafa hlutverki að gegna þegar 

kemur að því að meta og leiðrétta fyrir brottfallsbjaga . 
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Þegar tillit er tekið til þeirra upplýsinga sem eru fyrir hendi má segja að samkvæmt 

þessari rannsókn er munur á þeim sem eru í brottfallshóp og svarendum í VMR. Hefði verið 

sett fram núlltilgáta um að enginn munur væri á þessum hópum þá væri henni hafnað hér með. 

Því væri einnig hafnað að enga skekkju sé að finna í metlum sem rekja má brottfallsins. Ljóst 

er að ofmat sé til staðar á einhverjum metlum VMR sem rekja má til brottfallsbjaga. Þá er 

einnig er ljóst að með færri svörum eykst ónákvæmni metlanna. Vikmörk stækka og í sumum 

tilfellum verður erfiðara brjóta gögnin niður fyrir ítarlegri greiningar á hópum. Nærtækt dæmi 

er dræm svörun innflytjenda, en af 751 svöruðu 207 á fjórða ársfjórðungi 2018. Ef tæplega 

80% þeirra eru starfandi þá eru það um 156 svör sem væru nothæf til að greina niður eftir 

kyni, aldri, menntun og búsetu. Fyrir heildartölur helstu metla VMR þá gæti fjöldi svara talist 

viðunandi. Ef greina á niður í smærri einingar þá verður að setja viðmið og skilgreina hversu 

marga þarf til frekara niðurbrots. Að því leyti getur brottfall haft (hefur í raun) talsverð áhrif.  

Einnig er eðlilegt að skoða betur aðrar mælingar sem komið hafa fram í rannsóknum 

annarra fræðimanna á þessu stóra sviði. Í þessari rannsókn er langt frá því að allar leiðir og 

lausnir sem til eru hafi verið skoðaðar. Til samanburðar má benda hér á þá leið sem norska 

hagstofan hefur farið og talið er að nái ágætlega að draga úr brottfallsskekkju og byggir á 

greiningum Nguyen og Zhang (2020). Leiðin sem Norðmenn fara er einnig byggð á módeli 

líku því sem hér er beitt. Norðmenn þurfa hins vegar að horfa til mun fleiri þátta en Hagstofa 

Íslands þegar kemur að vigtum, en flóknari úrtaka er á bakvið í könnuninni þeirra. Norska 

vinnumarkaðsrannsóknin er heimilisrannsókn sem taka þarf tillit til allra íbúa hvers heimilis í 

viðbót við að úrtakið er lagskipt eftir búsetu fólks. Þetta flækir málið einhverju leyti en 

hugmyndin í grunninn er sú sama (Oguz-Alper, 2018).  

Eins og segir í inngangi þá leiddi þessi greining til þess að þessi aðferð við endur-

vigtun gagna var innleidd í VMR að miklu leyti óbreytt frá því sem hér er greint frá. Í 

endanlegri vog er tekið er gert ráð fyrir mánaðarlegum birtingum úr VMR, vogin tekur mið af 

rúllandi mánuðum en ekki einungs ársfjórðungum í heild. Þannig að vog hvers mánaðar 

byggir á svarendalíkindum þriggja rúllandi mánaða, þar sem síðasti mánuðurinn er sá 

mánuðurinn sem vogin á við. Aldur er einnig tekinn inn í líkanið sem flokkuð breyta í stað 

þess að vera óflokkaður og í öðru veldi. Að auki var búseta tekin út, þar sem hún hafið nánast 

engin áhrif á endnalega útkomu. 

Ef niðurstöður eru markaðar af brottfallsbjaga þá er hætt við að ályktanir sem dregnar 

eru verða í besta falli lítillega skekktar en í versta falli beinlínis rangar. Hér verður að taka 

fram að sömu aðferðir duga ekki endilega til að bregðast við öllum þeim skekkjum í sem 
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birtast í úrtaksrannsóknum. Því er mjög mikilvægt fyrir rannsakendur að greina þær, þekkja 

upprunann og bregðast við á sem réttastan hátt. Það er alltaf ábyrgð rannsakanda að skoða vel 

gögn hverrar rannsóknar og leita eftir merkjum um brottfallsbjaga í niðurstöðum. Ef komið er 

auga á bjaga í slíkri leit þá verða aðferðir að vera til sem geta dregið úr áhrifum hans á 

endanlegar niðurstöður rannsóknarinnar. Það eitt að ná svörum frá fleiri einstaklingum í 

úrtakinu í heild, og þar með hækka svarhlutfall, þarf ekki endilega að minnka bjagann. Sér í 

lagi ef þessir sem bætast við eru ekki í hópnum þar sem svörun er kerfisbundið lítil. Mögulega 

með því að ná fleiri svörum þá veldur það meiri bjaga þar sem hópurinn sem bætist við gæti 

haft neikvæð áhrif á þau atriði sem sóst er eftir að ná í rannsókninni. Brottfallsbjagi getur 

verið illviðráðanlegur, en hann þó ekki endalok alls. Eins og hér hefur komið fram þá er margt 

til ráða og upp að vissu marki má vel vinna gegn honum. Eitt þarf ekki að útiloka annað. 

Brottfallsbjaginn verður þó að vera þekktur og þannig koma svona athuganir og gögn til 

hjálpar. Útreikningur á svarlíkindum kemur þá einnig að góðum notum. Eins og bent hefur 

verið á þá getur hann, allt í senn, hjálpað á stigi gagnasöfnunar og einnig í úrvinnslu með 

vigtun gagna. Við alla hönnun hlýtur það þó að vera takmark að reyna að ná sem jöfnustum 

svörum allra hópa miðað við þýðið sjálft til þess að áhrif endanlegrar vogar verði sem minnst 

í metlum rannsóknarinnar. Reiknuð svarlíkindi í fyrri rannsóknum gætu því vel komið við 

sögu í síðari gagnasöfnunum. Svarlíkindin væru þá upplýsingar sem gætu mögulega nýst til 

að hjálpa til við að breyta úrtaksaðferðum. Frá því að vera einfalt slembiúrtak úr þjóðskrá yfir 

í flóknari úrtaksaðferðir eins og lagskipt kvóta-úrtök með misfjölmennum úrtakshópum. Þar 

sem reynt væri að taka tillit til mismunandi svarlíkinda hópa. Hér þarf þó nokkra yfirlegu og 

hugsun sem mögulega þarf að fara út fyrir boxið og verður ekki útfærð hér. Þar sem ekki allir 

búa svo vel að hafa aðgengi líkt og Hagstofan að upplýsingum um bakgrunn fólks, þá ætti það 

kannski að vera eitt af hlutverkum Hagstofunnar að setja fram helstu atriði sem huga þarf að 

við úrtakshönnun þannig að aðrir rannsakendur geti notfært sér þau til að stilla af sínar 

rannsóknir. Öll gerð svarlíkindalíkana fer eftir efni og eðli hverrar úrtasksrannsóknar fyrir sig, 

Það er alltaf svo að fyrst verður að greina þau gögnin til þess að sjá hvort og hvaða 

lykilbreytur hverrar rannsóknar verði fyrir áhrifum vegna brottfalls. 

Í stuttu máli sagt hefur svarhlutfallið eitt og sér ekki endilega úrslitaáhrif um gæði og 

ályktunarhæfni rannsóknar. Heldur er það brottfallsbjaginn sem hefur meira vægi. Það er að 

segja ef það er kerfisbundinn munur á hópunum sem enda í brottfalli og þeim sem svara í 

rannsókn. Ef svör eru of fá hefur það þau áhrif að líklega vantar svör frá hópum sem eru 

mikilvægir fyrir metla rannsóknarinnar og niðurbrot, til dæmis ef of fáir atvinnulausir svara í 

rannsókn miðað við fjölda í þýði; of fáir karlar svara miðað við fjölda í þýði eða of margir 
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háskólamenntaðir svara miðað við fjölda í þýði. Þetta endurspeglast svo í tölunum sem 

heimfæra á upp á þýðið. Það skilur eftir spurninguna hvað sé ásættanlegur munur á hópunum 

tveimur sem annars vegar á þeim sem enda í brottfalli og á þeim sem svara. Hvenær er það 

orðið of erfitt að beita aðferðum sem þessum til að leiðrétta fyrri bjaganum?  

 

  



 

 

48 

 

Heimildaskrá 

 

Bethlehem, J. (1988). „Reduction of Nonresponse Bias Through Regression Estimation“. 

Journal of Official Statistics, 4:3, 251-260. 

Bethlehem, J.G. (2002). „Weighting Nonresponse Adjustments Based on Auxiliary 

Information“. Survey Nonresponse, Groves, R.M, Dillman, D.A, Eltinge, J.L. og Little, 

R.J.A. (ritstj.). New York: Wiley. 275-287. 

Bethlehem, J., Cobben F., og Schouten B. (2011). Handbook of Nonresponse in Household 

Surveys. Hoboken, NJ: John Wiley. 

Bethlehem, J. (2020). „Working with Response Probabilities“. Journal of Official Statistics, 

36:3, 647-674. 

Brick, J.M (2013). „Unit Nonresponse and Weighting Adjustments: A Critical Review“. 

Journal of Official Statistics, 29:3, 329-353. 

Brick, J.M, Tourangeau, R. (2017). „Responsive Survey Designs for Reducing Nonresponse 

Bias“. Journal of Official Statistics, 33:3, 735-752. 

Cantor D. og Cunningham P. (2002). „Methods for Obtaining High Response Rates in 

Telephone Surveys. Studies of Welfare Populations, Data Collection and Reasearch 

Issues“. Washington, DC: The National Academies Press. 55-85. 

Colley, R.H. (1945). „Don‘t look down your nose at mail questionnaires“. Printers‘ Ink,  

16. mars, 21-108. 

Davern, M. (2013). „Nonresponse Rates are a Problematic Indicator of Nonresponse Bias in 

Survey Research“. Healt Services Reasearch, 48:3, 905-912. 

de Heer, W. (1999). „International response trends: Results of an international survey“. 

Journal of Official Statistics, 15:2, 129-142. 

de Leeuw E., Hox J. og Luiten A. (2018). „International Nonresponse Trends across 

Countries and Years: An analysis of 36 years of Labour Force Survey data. Survey 

Insights: Methods from the Field“. Sótt á https://surveyinsights.org/?p=10452. 

de Leeuw, E., og de Heer, W. (2002). „Trends in Household Survey Nonresponse: A 

Longitudinal and International Comparison“. Survey Nonresponse, Groves, R.M, Dillman, 

D.A, Eltinge, J.L. og Little, R.J.A. (ritstj.). New York: Wiley. 41-54. 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Jelke+Bethlehem
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Jelke+Bethlehem
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Fannie+Cobben
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Barry+Schouten
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Jelke+Bethlehem
https://surveyinsights.org/?p=10452


 

 

49 

 

Deming, W. (1953). „On a Probability Mechanism to Attain an Economic Balance Between 

Resultant Error of Response and the Bias of Nonresponse“. Journal of the American 

Statistical Association, 48, 743-747 

Dillman, Don A., Smyth J.D., og Christian L.M. (2014). Internet, Phone,Mail, and Mixed-

mode Surveys: The Tailored Design Method. Hoboken, NJ: John Wiley. 

European Parliament and Council Regulation (EC) No 763/2008. Sótt á https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0763&from=EN 

Eurostat vefur, 2021. Employment and unemployment (LFS) publications – Quality reporting. 

Sótt á https://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/publications/quality-reporting 

Ferber, R. (1949). „The Problem of Bias in Mail Returns: A Solution“. Public Opinion 

Quarterly, 12:4, 669-676. 

Groves, R.M. (1989). Survey errors and survey costs. Wiley Series in Probability and 

Mathematical Statistics. New York, NY: John Wiley. 

Groves, R.M. (2006). „Nonresponse Rates and Nonresponse Bias in Household Surveys“. 

Public Opinion Quarterly, 70:5, 646-675.  

Groves, R.M, Couper, M.P., Preser, S., Singer, E., Tourengeau, R., Piani Acosta, G. og 

Nelson, L. (2006). „Experiments in Producing Nonresponse Bias“. Public Opinion 

Quarterly, 70:5, 720-736.  

Groves, R.M., Fowler, F.J., Couper, M.P., Lepkowski, J.M., Singer, E., og Tourangeau, R. 

(2009). Survey methodology (2nd edition). New York, NY: John Wiley. 

Groves, R.M. og Peytcheva E. (2008). „The Impact of Nonresponse Rates on Nonresponse 

Bias: A Meta-analysis“. Public Opinion Quarterly, 72:2, 167-189. 

Groves, R.M. og Heeringa, S.G. (2006). „Responsive Design for Household Surveys: Tools 

for Actively Controlling Survey Errors and Costs“. Journal of the Royal Statistical Society 

169, 439-457. 

Hagstofa Íslands, lýsigögn vinnumarkaðsrannsóknar. Sótt á 

http://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/2019/e16581d3-b47e-4a6f-8232-

9acb72a3b242.pdf 

Hagstofa Íslands, (2014). Helstu niðurstöður manntals 2011. Hagtíðindi 99:23. Sótt á 

https://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/6210b1e3-cd70-4a7b-8bab-

dc957243dc4c/pub_doc_J8wi33b.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0763&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0763&from=EN
https://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/publications/quality-reporting
http://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/2019/e16581d3-b47e-4a6f-8232-9acb72a3b242.pdf
http://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/2019/e16581d3-b47e-4a6f-8232-9acb72a3b242.pdf
https://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/6210b1e3-cd70-4a7b-8bab-dc957243dc4c/pub_doc_J8wi33b.pdf
https://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/6210b1e3-cd70-4a7b-8bab-dc957243dc4c/pub_doc_J8wi33b.pdf


 

 

50 

 

Hansen, M.H. og Hurwitz, W.N. (1946). „The Problem of Non-Response in Sample Surveys“. 

Journal of the American Statistical Association, 41, 517-529. 

Kreuter, F. (ritstj.). (2013). Improving surveys with paradata: Analytic uses of process 

information. John Wiley & Sons. 

Leeper, T.J. (2019). „Where Have the Respondents Gone? Perhaps We Ate Them All“. Public 

Opinion Quarterly. 83,S1, 280-288. 

Little, R.J.A. og Rubin, D.B. (1987). Statistical Analysis with Missing Data. New York, NY: 

John Wiley & Sons 

Luiten, A., Hox, J. og de Leeuw, E. (2020). „Survey Nonresponse Trends and Fieldwork 

Effort in the 21st Century: Results of an International Study across Countries and 

Surveys“. Journal of Official Statistics, 36:3, 469-487. 

Lög um Hagstofu Íslands nr. 163. (2007). Sótt á 

https://www.althingi.is/lagas/nuna/2007163.html 

Nguyen, N.D. og Zhang, L.C. (2020). „An Appraisal of Common Reweighting Methods for 

Nonresponse in Household Surveys Based on the Norwegian Labour Force Survey and the 

Statistics on Income and Living Conditions Survey“. Journal of Official Statistics, 36:1, 

151-172. 

Oguz-Alper, M. (2018). New estimation methodology for the Norwegian Labour Force 

Survey. Statistics Norway. 26. apríl. Sótt á https://www.ssb.no/en/arbeid-og-lonn/artikler-

og-publikasjoner/_attachment/346996?_ts=162d85820c8 

Olson, K. (2006). „Survey Participation, Nonresponse Bias, Measurement Error Bias, and 

Total Bias“. The Public Opinion Quarterly, 70:5, 737-758. 

Olson, K & Groves, R.M. (2012). „An Examination of Within-Person Variation in Response 

Propensity over the Data Collection Field Period“. Journal of Official Statistics. 28:1,  

29-51. 

Peytchev, A. (2013). „Consequences of Survey Nonresponse“. The Annals of the American 

Academy of Political and Social Science, 645, 88-111. 

Peytcheva, E. og Groves R.M. (2009). „Using Variation in Response Rates of Demographic 

Subgroups as Evidence of Nonresponse Bias in Survey Estimates“. Journal of Official 

Statistics. 25:2, 193-201. 

https://www.althingi.is/lagas/nuna/2007163.html
https://www.ssb.no/en/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/346996?_ts=162d85820c8
https://www.ssb.no/en/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/346996?_ts=162d85820c8


 

 

51 

 

Schouten, B. (2004). „Adjustment for Bias in the integrated survey on household living 

conditions (POLS) 1998 (Discussion paper 04001). https://www.cbs.nl/-

/media/imported/documents/2004/10/discussion-paper-04001.pdf?la=nl-nl 

Schouten, B, Cobben F. og Bethlehem J.F. (2009). „Indicators for the representativeness of 

survey response“. Survey Methodology, 35:1, 101-113. 

Schouten, B., Shlomo N. og Skinner C. (2011). „Indicators for Monitoring and Improving 

Representativeness of Response“. Journal of Official Statistics, 27:2, 231-253. 

Schouten, B., Peytchev, A. og Wagner, J. (2017). Adaptive Survey Design. Boca Raton, FL: 

CRC Press. 

Särndal, C.-E. (2011). „The 2010 Morris Hansen Lecture Dealing with Survey Nonresponse 

in Data Collection, in Estimation“. Journal of Official Statistics, 27:1, 1-21.  

Singer, E. (2006). „Nonresponse Bias in Household Surveys: Introduction“. Public Opinion 

Quarterly, 70:5, 637-645. 

Sinibaldi, J og Karlsson, A.Ö. (2017). „The Effect of Rest Period on Response Likelihood“. 

Journal of Survey Statistics and Methodology, 5:1, 70–83. 

Stoop, I.A. (2005). The Hunt for the Last Respondent – Nonresponse in sample surveys. SCP 

– Social and Cultural Planning Office of the Netherlands, Hague. 

Stoop, I.A., Billiet, J., Koch, A. og Fitzgerald R. (2010). Improving Survey Response. 

Lessons learned from the European Social Survey. Chichester: Wiley.  

Tourangeau R. og Plewes T.J. (2013). Nonresponse in Social Science Surveys: A Research 

Agenda. Washington, DC: The National Academies Press 

Wagner, J. (2012). „A Comparison of Alternative Indicators for the Risk of Nonresponse 

Bias“. Public Opinion Quarterly, 76, 555-575. 

Weisberg, H.F. (2005). The total survey error approach: A guide to the new science of survey 

research. Chicago: The University of Chicago press. 

Yates, F. (1946). „A Review of Recent Statistical Developments in Sampling and Sample 

Surveys“. Journal of the Royal Statistical Society, 109, 12-43. 

Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson (1991). „Hinn þögli minnihluti: Brottfall í 

spurningakönnunum“. Samfélagstíðindi, tímarit þjóðfélagsfræðinema við Háskóla Íslands, 

11. árg., 89-102.  

https://www.cbs.nl/-/media/imported/documents/2004/10/discussion-paper-04001.pdf?la=nl-nl
https://www.cbs.nl/-/media/imported/documents/2004/10/discussion-paper-04001.pdf?la=nl-nl


 

 

52 

 

Ævar Þórólfsson (2021). „Áhrif útsendingartíma á svörun í netkönnun“. (Meistararitgerð, 

Hðáskóli Íslands. Sótt af skemman.is (http://hdl.handle.net/1946/37931) 

  

http://hdl.handle.net/1946/37931


 

 

53 

 

Viðauki 1: Niðurstöður aðhvarfsgreiningar hlutfalla árin 2003 til 2020. 

 

 

 

 

2003

Spábreytur OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%)

Skurðpunktur 3.31 ** 1.56 – 7.06 2.50 * 1.21 – 5.21 1.80 0.86 – 3.79 3.13 ** 1.50 – 6.63

Innflytjandi  +10ár 3.40 ** 1.49 – 8.57 3.51 ** 1.56 – 8.78 1.86 0.88 – 4.06 1.61 0.81 – 3.32

Íslenskur bakgrunnur 4.64 *** 3.17 – 6.76 3.75 *** 2.57 – 5.44 5.28 *** 3.59 – 7.79 3.80 *** 2.57 – 5.57

Konur 1.50 *** 1.25 – 1.80 1.34 ** 1.13 – 1.60 1.43 *** 1.19 – 1.70 1.32 ** 1.10 – 1.57

Framhaldsskóli 1.43 *** 1.17 – 1.76 1.35 ** 1.11 – 1.64 1.09 0.90 – 1.32 1.18 0.97 – 1.43

Háskóli 1.78 *** 1.36 – 2.34 2.27 *** 1.72 – 3.01 2.07 *** 1.57 – 2.75 2.00 *** 1.52 – 2.66

Aldur 0.91 *** 0.88 – 0.94 0.93 *** 0.90 – 0.96 0.91 *** 0.88 – 0.95 0.92 *** 0.89 – 0.96

Aldur^2 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00

Reykjavík 0.73 *** 0.61 – 0.88 0.74 *** 0.62 – 0.88 0.68 *** 0.57 – 0.81 0.72 *** 0.60 – 0.86

Atvinnulaus 1.65 0.98 – 2.90 1.83 * 1.05 – 3.36 1.46 0.85 – 2.58 1.00 0.56 – 1.85

Atvinnnulaus/starfandi 1.03 0.49 – 2.38 2.46 0.99 – 7.46 3.35 1.11 – 14.50 2.57 0.87 – 11.07

Starfandi 2.05 *** 1.67 – 2.51 1.99 *** 1.61 – 2.45 2.73 *** 2.23 – 3.35 1.90 *** 1.55 – 2.34

Endanlegt úrtak

R
2
 Tjur 0.054 0.046 0.080 0.044

* p<0.05   ** p<0.01   *** p<0.001

1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

3835 3835 3830 3794

2004

Spábreytur OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%)

Skurðpunktur 2.24 * 1.10 – 4.62 1.07 0.53 – 2.17 1.39 0.68 – 2.86 3.52 *** 1.68 – 7.46

Innflytjandi  +10ár 3.21 ** 1.57 – 6.96 4.16 *** 1.99 – 9.27 2.01 * 1.02 – 4.08 2.92 ** 1.40 – 6.39

Íslenskur bakgrunnur 4.08 *** 2.80 – 5.92 4.96 *** 3.40 – 7.26 4.34 *** 2.95 – 6.39 3.99 *** 2.67 – 5.93

Konur 1.50 *** 1.26 – 1.79 1.43 *** 1.21 – 1.70 1.55 *** 1.31 – 1.85 1.55 *** 1.31 – 1.85

Framhaldsskóli 1.25 * 1.03 – 1.52 1.20 0.99 – 1.44 1.33 ** 1.11 – 1.61 1.41 *** 1.16 – 1.71

Háskóli 1.89 *** 1.45 – 2.48 1.63 *** 1.26 – 2.13 2.09 *** 1.62 – 2.73 1.95 *** 1.51 – 2.53

Aldur 0.94 *** 0.91 – 0.98 0.96 ** 0.93 – 0.99 0.94 *** 0.91 – 0.97 0.90 *** 0.87 – 0.93

Aldur^2 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 ** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00

Reykjavík 0.75 ** 0.63 – 0.90 0.71 *** 0.60 – 0.84 0.67 *** 0.56 – 0.79 0.64 *** 0.54 – 0.77

Atvinnulaus 0.58 * 0.34 – 0.99 1.04 0.61 – 1.86 0.94 0.55 – 1.67 0.80 0.47 – 1.42

Atvinnnulaus/starfandi 0.65 0.29 – 1.62 1.06 0.54 – 2.23 0.87 0.39 – 2.06 0.80 0.35 – 2.00

Starfandi 1.42 *** 1.16 – 1.75 1.79 *** 1.46 – 2.20 1.89 *** 1.54 – 2.32 1.82 *** 1.49 – 2.23

Endanlegt úrtak

R
2
 Tjur 0.038 0.048 0.057 0.056

* p<0.05   ** p<0.01   *** p<0.001

1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

3808 3824 3787 3801

2005

Spábreytur OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%)

Skurðpunktur 2.27 * 1.10 – 4.68 1.67 0.83 – 3.40 2.73 ** 1.31 – 5.75 2.37 * 1.15 – 4.92

Innflytjandi  +10ár 2.48 * 1.26 – 5.06 2.41 ** 1.30 – 4.55 1.38 0.73 – 2.64 1.77 0.90 – 3.60

Íslenskur bakgrunnur 4.14 *** 2.81 – 6.08 4.46 *** 3.02 – 6.59 3.18 *** 2.11 – 4.75 3.40 *** 2.31 – 4.95

Konur 1.47 *** 1.23 – 1.75 1.44 *** 1.22 – 1.71 1.47 *** 1.23 – 1.75 1.53 *** 1.29 – 1.83

Framhaldsskóli 1.54 *** 1.27 – 1.86 1.67 *** 1.38 – 2.02 1.39 ** 1.14 – 1.69 1.54 *** 1.26 – 1.87

Háskóli 1.98 *** 1.53 – 2.59 1.85 *** 1.45 – 2.38 1.78 *** 1.38 – 2.29 1.83 *** 1.42 – 2.38

Aldur 0.92 *** 0.89 – 0.95 0.92 *** 0.90 – 0.95 0.92 *** 0.89 – 0.95 0.92 *** 0.89 – 0.95

Aldur^2 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00

Reykjavík 0.65 *** 0.55 – 0.77 0.83 * 0.70 – 0.98 0.79 ** 0.67 – 0.94 0.89 0.75 – 1.07

Atvinnulaus 1.47 0.81 – 2.86 1.43 0.74 – 2.95 1.02 0.56 – 1.97 1.57 0.73 – 3.76

Atvinnnulaus/starfandi 2.33 0.79 – 9.97 1.21 0.52 – 3.16 2.04 0.68 – 8.80 3.82 1.10 – 24.07

Starfandi 1.97 *** 1.61 – 2.39 1.72 *** 1.40 – 2.10 2.00 *** 1.63 – 2.46 1.92 *** 1.57 – 2.34

Endanlegt úrtak

R
2
 Tjur 0.053 0.048 0.043 0.044

* p<0.05   ** p<0.01   *** p<0.001

1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

3794 3798 3767 3790
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2006

Spábreytur OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%)

Skurðpunktur 1.87 0.93 – 3.80 1.82 0.90 – 3.71 1.23 0.61 – 2.53 3.23 ** 1.52 – 6.97

Innflytjandi  +10ár 2.85 ** 1.53 – 5.50 2.83 *** 1.55 – 5.34 2.74 ** 1.50 – 5.17 3.96 *** 2.09 – 7.88

Íslenskur bakgrunnur 4.10 *** 2.86 – 5.86 5.02 *** 3.65 – 6.90 4.20 *** 3.03 – 5.81 6.07 *** 4.39 – 8.40

Konur 1.54 *** 1.30 – 1.82 1.34 *** 1.12 – 1.59 1.29 ** 1.09 – 1.54 1.32 ** 1.10 – 1.59

Framhaldsskóli 1.51 *** 1.25 – 1.84 1.31 ** 1.08 – 1.60 1.37 ** 1.12 – 1.67 1.19 0.97 – 1.46

Háskóli 1.88 *** 1.46 – 2.43 1.54 *** 1.20 – 1.98 1.48 ** 1.16 – 1.90 1.76 *** 1.35 – 2.32

Aldur 0.93 *** 0.90 – 0.96 0.92 *** 0.89 – 0.96 0.94 *** 0.91 – 0.97 0.90 *** 0.87 – 0.94

Aldur^2 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00

Reykjavík 0.83 * 0.70 – 0.98 0.90 0.76 – 1.07 1.04 0.87 – 1.24 0.91 0.76 – 1.10

Atvinnulaus 0.88 0.40 – 2.15 1.36 0.61 – 3.49 1.33 0.62 – 3.20 0.79 0.35 – 1.97

Atvinnnulaus/starfandi 2.19 0.71 – 9.63 1.25 0.41 – 4.69 9.18 * 1.68 – 171.94 0.35 0.10 – 1.39

Starfandi 1.74 *** 1.43 – 2.10 2.08 *** 1.70 – 2.53 2.23 *** 1.82 – 2.73 1.87 *** 1.50 – 2.32

Endanlegt úrtak

R
2
 Tjur 0.050 0.060 0.055 0.068

* p<0.05   ** p<0.01   *** p<0.001

1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

3799 3819 3793 3793

2007

Spábreytur OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%)

Skurðpunktur 2.09 * 1.01 – 4.36 1.14 0.57 – 2.27 0.88 0.43 – 1.81 1.41 0.71 – 2.85

Innflytjandi  +10ár 3.53 *** 1.95 – 6.59 2.69 *** 1.54 – 4.83 5.16 *** 2.86 – 9.63 3.66 *** 2.01 – 6.88

Íslenskur bakgrunnur 6.54 *** 4.71 – 9.11 5.96 *** 4.38 – 8.15 8.97 *** 6.57 – 12.34 6.82 *** 5.13 – 9.12

Konur 1.20 * 1.01 – 1.44 1.35 *** 1.13 – 1.60 1.44 *** 1.21 – 1.72 1.55 *** 1.30 – 1.85

Framhaldsskóli 1.30 * 1.06 – 1.58 1.20 0.99 – 1.45 1.33 ** 1.09 – 1.63 1.22 * 1.00 – 1.48

Háskóli 2.08 *** 1.59 – 2.74 1.69 *** 1.31 – 2.19 1.77 *** 1.37 – 2.29 1.95 *** 1.51 – 2.52

Aldur 0.91 *** 0.88 – 0.94 0.93 *** 0.90 – 0.96 0.92 *** 0.89 – 0.95 0.92 *** 0.89 – 0.95

Aldur^2 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00

Reykjavík 0.88 0.73 – 1.05 0.84 0.71 – 1.00 0.86 0.71 – 1.03 0.73 *** 0.61 – 0.87

Atvinnulaus 0.95 0.30 – 3.63 1.06 0.44 – 2.97 1.01 0.43 – 2.59 1.65 0.60 – 5.92

Atvinnnulaus/starfandi 0.89 0.25 – 3.70 2.21 0.59 – 11.01 1.38 0.37 – 6.91 3.00 0.67 – 22.08

Starfandi 2.08 *** 1.70 – 2.54 2.19 *** 1.80 – 2.67 2.44 *** 1.99 – 2.99 1.93 *** 1.58 – 2.36

Endanlegt úrtak

R
2
 Tjur 0.076 0.120

* p<0.05   ** p<0.01   *** p<0.001

1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

3819 3782

2008

Spábreytur OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%)

Skurðpunktur 0.94 0.47 – 1.89 0.57 0.29 – 1.10 0.63 0.32 – 1.27 1.47 0.74 – 2.97

Innflytjandi  +10ár 3.33 *** 1.92 – 5.91 2.94 *** 1.69 – 5.26 3.04 *** 1.79 – 5.27 2.77 *** 1.63 – 4.82

Íslenskur bakgrunnur 6.20 *** 4.64 – 8.31 5.75 *** 4.42 – 7.52 7.34 *** 5.62 – 9.63 6.08 *** 4.69 – 7.91

Konur 1.20 * 1.01 – 1.42 1.30 ** 1.10 – 1.54 1.51 *** 1.27 – 1.81 1.36 *** 1.13 – 1.62

Framhaldsskóli 1.42 *** 1.18 – 1.72 1.33 ** 1.10 – 1.60 1.50 *** 1.23 – 1.85 1.18 0.97 – 1.45

Háskóli 2.03 *** 1.58 – 2.62 1.56 *** 1.23 – 1.99 1.58 *** 1.24 – 2.03 1.64 *** 1.27 – 2.12

Aldur 0.94 *** 0.91 – 0.97 0.97 0.94 – 1.00 0.94 *** 0.91 – 0.97 0.93 *** 0.90 – 0.96

Aldur^2 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 * 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00

Reykjavík 0.99 0.83 – 1.18 0.92 0.78 – 1.09 0.86 0.72 – 1.02 0.73 *** 0.61 – 0.88

Atvinnulaus 4.96 * 1.25 – 33.63 2.72 1.03 – 8.72 2.19 0.90 – 6.01 1.98 * 1.06 – 3.95

Atvinnnulaus/starfandi 1.03 0.23 – 7.18 2.23 0.72 – 9.75 1097452.52 0.03 – NA 7.65 1.46 – 142.68

Starfandi 1.93 *** 1.60 – 2.33 2.19 *** 1.82 – 2.64 2.78 *** 2.29 – 3.38 2.38 *** 1.96 – 2.90

Endanlegt úrtak

R
2
 Tjur 0.093 0.093 0.147 0.118

* p<0.05   ** p<0.01   *** p<0.001

1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

3829 3845 3839 3794
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2009

Spábreytur OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%)

Skurðpunktur 1.55 0.76 – 3.17 0.42 * 0.21 – 0.85 0.47 * 0.23 – 0.98 0.75 0.37 – 1.53

Innflytjandi  +10ár 2.99 *** 1.77 – 5.16 2.81 *** 1.69 – 4.73 3.25 *** 1.95 – 5.52 3.23 *** 1.99 – 5.33

Íslenskur bakgrunnur 6.23 *** 4.71 – 8.26 9.72 *** 7.35 – 12.95 11.00 *** 8.32 – 14.63 9.69 *** 7.51 – 12.56

Konur 1.67 *** 1.40 – 2.00 1.68 *** 1.40 – 2.01 1.23 * 1.03 – 1.48 1.43 *** 1.20 – 1.72

Framhaldsskóli 1.37 ** 1.12 – 1.67 1.59 *** 1.30 – 1.95 1.59 *** 1.30 – 1.97 1.65 *** 1.34 – 2.04

Háskóli 1.79 *** 1.38 – 2.31 2.07 *** 1.59 – 2.71 2.31 *** 1.77 – 3.04 1.85 *** 1.44 – 2.40

Aldur 0.92 *** 0.89 – 0.95 0.95 ** 0.92 – 0.99 0.94 ** 0.91 – 0.98 0.93 *** 0.90 – 0.97

Aldur^2 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00

Reykjavík 0.77 ** 0.64 – 0.92 0.82 * 0.69 – 0.99 0.76 ** 0.63 – 0.91 0.82 * 0.68 – 0.98

Atvinnulaus 2.15 *** 1.42 – 3.34 1.80 ** 1.21 – 2.72 1.65 * 1.09 – 2.54 1.66 * 1.12 – 2.49

Atvinnnulaus/starfandi 2.90 *** 1.62 – 5.51 1.72 * 1.04 – 2.96 1.25 0.73 – 2.22 2.22 ** 1.27 – 4.13

Starfandi 2.32 *** 1.90 – 2.83 2.14 *** 1.74 – 2.62 2.51 *** 2.04 – 3.09 2.72 *** 2.22 – 3.34

Endanlegt úrtak

R
2
 Tjur 0.116 0.156 0.166 0.173

* p<0.05   ** p<0.01   *** p<0.001

1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

3790 3804 3763 3834

2010

Spábreytur OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%)

Skurðpunktur 1.92 0.93 – 4.01 1.06 0.51 – 2.21 1.17 0.56 – 2.47 1.68 0.81 – 3.54

Innflytjandi  +10ár 3.06 *** 1.87 – 5.08 2.69 *** 1.65 – 4.41 2.71 *** 1.65 – 4.49 2.28 *** 1.42 – 3.71

Íslenskur bakgrunnur 7.35 *** 5.50 – 9.85 9.45 *** 7.02 – 12.81 8.03 *** 5.92 – 10.93 7.68 *** 5.76 – 10.28

Konur 1.43 *** 1.19 – 1.71 1.20 * 1.00 – 1.44 1.20 1.00 – 1.44 1.32 ** 1.10 – 1.58

Framhaldsskóli 1.47 *** 1.19 – 1.82 1.36 ** 1.10 – 1.68 1.52 *** 1.23 – 1.87 1.48 *** 1.21 – 1.82

Háskóli 1.77 *** 1.37 – 2.31 1.82 *** 1.40 – 2.38 2.19 *** 1.68 – 2.88 2.01 *** 1.55 – 2.61

Aldur 0.91 *** 0.87 – 0.94 0.92 *** 0.88 – 0.95 0.92 *** 0.89 – 0.95 0.91 *** 0.88 – 0.94

Aldur^2 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00

Reykjavík 0.75 ** 0.63 – 0.91 0.78 ** 0.65 – 0.94 0.75 ** 0.62 – 0.91 0.84 0.70 – 1.01

Atvinnulaus 1.58 * 1.07 – 2.36 2.11 *** 1.38 – 3.30 2.23 *** 1.43 – 3.57 1.52 1.01 – 2.32

Atvinnnulaus/starfandi 1.92 * 1.05 – 3.78 1.57 0.89 – 2.94 1.50 0.78 – 3.10 1.66 0.95 – 3.05

Starfandi 2.24 *** 1.82 – 2.76 2.36 *** 1.92 – 2.90 2.22 *** 1.80 – 2.73 2.10 *** 1.71 – 2.58

Endanlegt úrtak

R
2
 Tjur 0.108 0.136 0.121 0.118

* p<0.05   ** p<0.01   *** p<0.001

1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

3762 3778 3770 3811

2011

Spábreytur OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%)

Skurðpunktur 2.27 * 1.11 – 4.68 2.11 * 1.04 – 4.28 3.25 ** 1.57 – 6.83 8.14 *** 3.74 – 17.99

Innflytjandi  +10ár 2.37 *** 1.47 – 3.86 1.70 * 1.08 – 2.68 2.10 ** 1.32 – 3.37 1.75 * 1.01 – 3.10

Íslenskur bakgrunnur 6.79 *** 5.04 – 9.17 6.74 *** 5.04 – 9.02 5.34 *** 4.00 – 7.13 2.36 *** 1.67 – 3.29

Konur 1.16 0.97 – 1.38 1.16 0.97 – 1.38 1.23 * 1.02 – 1.48 1.46 *** 1.20 – 1.76

Framhaldsskóli 1.27 * 1.04 – 1.56 1.11 0.91 – 1.36 1.26 * 1.02 – 1.55 1.32 * 1.06 – 1.65

Háskóli 1.65 *** 1.28 – 2.13 1.44 ** 1.12 – 1.85 1.73 *** 1.34 – 2.25 1.56 ** 1.20 – 2.04

Aldur 0.91 *** 0.87 – 0.94 0.91 *** 0.88 – 0.94 0.90 *** 0.87 – 0.94 0.91 *** 0.88 – 0.95

Aldur^2 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00

Reykjavík 0.81 * 0.67 – 0.97 0.79 ** 0.66 – 0.94 0.71 *** 0.59 – 0.86 0.78 ** 0.64 – 0.94

Atvinnulaus 1.76 ** 1.18 – 2.68 1.34 0.89 – 2.03 1.42 0.93 – 2.21 1.06 0.67 – 1.71

Atvinnnulaus/starfandi 2.83 ** 1.40 – 6.38 3.16 ** 1.59 – 6.92 3.46 ** 1.57 – 8.84 1.69 0.84 – 3.78

Starfandi 2.28 *** 1.87 – 2.79 2.03 *** 1.66 – 2.49 2.13 *** 1.72 – 2.63 1.95 *** 1.56 – 2.43

Endanlegt úrtak

R
2
 Tjur 0.097 0.108 0.089 0.032

* p<0.05   ** p<0.01   *** p<0.001

1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

3806 3829 3822 3791
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2012

Spábreytur OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%)

Skurðpunktur 9.39 *** 4.46 – 20.08 4.89 *** 2.36 – 10.23 2.26 * 1.10 – 4.66 1.98 1.00 – 3.95

Innflytjandi  +10ár 1.83 * 1.06 – 3.26 1.28 0.77 – 2.14 1.58 0.96 – 2.61 1.68 * 1.06 – 2.69

Íslenskur bakgrunnur 1.90 *** 1.35 – 2.62 2.23 *** 1.60 – 3.06 2.66 *** 1.94 – 3.62 3.75 *** 2.81 – 5.01

Konur 1.36 *** 1.13 – 1.63 1.12 0.94 – 1.33 0.97 0.81 – 1.15 1.13 0.95 – 1.34

Framhaldsskóli 1.27 * 1.04 – 1.56 1.19 0.98 – 1.46 1.37 ** 1.12 – 1.67 1.56 *** 1.28 – 1.90

Háskóli 1.62 *** 1.26 – 2.08 1.46 ** 1.15 – 1.87 1.70 *** 1.33 – 2.18 2.06 *** 1.62 – 2.63

Aldur 0.91 *** 0.87 – 0.94 0.92 *** 0.89 – 0.95 0.96 ** 0.92 – 0.99 0.95 ** 0.92 – 0.98

Aldur^2 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 ** 1.00 – 1.00 1.00 ** 1.00 – 1.00

Reykjavík 0.80 * 0.67 – 0.96 0.82 * 0.69 – 0.98 0.73 *** 0.61 – 0.87 0.70 *** 0.59 – 0.83

Atvinnulaus 1.27 0.83 – 1.99 1.49 0.96 – 2.34 1.04 0.68 – 1.59 0.95 0.62 – 1.49

Atvinnnulaus/starfandi 1.37 0.67 – 3.12 1.47 0.69 – 3.50 1.25 0.52 – 3.52 2.15 1.01 – 5.14

Starfandi 1.88 *** 1.53 – 2.31 2.19 *** 1.79 – 2.68 2.18 *** 1.77 – 2.69 1.62 *** 1.32 – 1.98

Endanlegt úrtak

R
2
 Tjur 0.028 0.036 0.046 0.055

* p<0.05   ** p<0.01   *** p<0.001

1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

3812 3810 3801 3819

2013

Spábreytur OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%)

Skurðpunktur 2.23 * 1.12 – 4.47 1.82 0.93 – 3.59 1.07 0.55 – 2.10 1.62 0.84 – 3.13

Innflytjandi  +10ár 2.00 ** 1.27 – 3.19 2.33 *** 1.44 – 3.81 2.34 *** 1.46 – 3.82 1.58 0.99 – 2.57

Íslenskur bakgrunnur 4.09 *** 3.07 – 5.43 3.97 *** 3.02 – 5.22 3.48 *** 2.62 – 4.60 3.02 *** 2.26 – 4.02

Konur 1.10 0.93 – 1.30 1.12 0.94 – 1.32 1.05 0.89 – 1.24 1.01 0.86 – 1.20

Framhaldsskóli 1.57 *** 1.29 – 1.92 1.32 ** 1.09 – 1.60 1.33 ** 1.10 – 1.61 1.48 *** 1.23 – 1.80

Háskóli 1.78 *** 1.41 – 2.25 1.89 *** 1.49 – 2.41 2.01 *** 1.58 – 2.56 2.01 *** 1.60 – 2.54

Aldur 0.94 *** 0.91 – 0.97 0.94 *** 0.91 – 0.97 0.96 * 0.93 – 0.99 0.96 ** 0.93 – 0.99

Aldur^2 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 ** 1.00 – 1.00 1.00 ** 1.00 – 1.00

Reykjavík 0.75 *** 0.63 – 0.89 0.81 * 0.68 – 0.96 0.75 *** 0.63 – 0.88 0.74 *** 0.63 – 0.88

Atvinnulaus 1.14 0.74 – 1.77 1.85 * 1.14 – 3.10 1.67 1.01 – 2.85 1.50 0.91 – 2.58

Atvinnnulaus/starfandi 2.87 * 1.16 – 8.73 1.96 0.95 – 4.47 3.57 * 1.34 – 12.42 1.33 0.57 – 3.49

Starfandi 1.53 *** 1.25 – 1.86 1.87 *** 1.54 – 2.27 2.13 *** 1.76 – 2.58 1.79 *** 1.48 – 2.16

Endanlegt úrtak

R
2
 Tjur 0.050 0.058 0.062 0.048

* p<0.05   ** p<0.01   *** p<0.001

1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

3839 3841 3817 3826

2014

Spábreytur OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%)

Skurðpunktur 1.48 0.77 – 2.87 1.73 0.89 – 3.39 0.74 0.38 – 1.45 0.93 0.47 – 1.81

Innflytjandi  +10ár 1.73 * 1.09 – 2.76 1.75 * 1.11 – 2.77 1.92 ** 1.25 – 2.99 2.25 *** 1.47 – 3.48

Íslenskur bakgrunnur 3.16 *** 2.36 – 4.23 4.40 *** 3.29 – 5.90 4.14 *** 3.13 – 5.48 4.39 *** 3.31 – 5.83

Konur 1.15 0.98 – 1.36 1.14 0.97 – 1.34 1.05 0.90 – 1.24 1.26 ** 1.06 – 1.48

Framhaldsskóli 1.63 *** 1.34 – 1.97 1.76 *** 1.45 – 2.12 1.42 *** 1.18 – 1.71 1.04 0.86 – 1.25

Háskóli 1.83 *** 1.46 – 2.29 1.86 *** 1.49 – 2.32 1.69 *** 1.35 – 2.12 1.47 ** 1.16 – 1.86

Aldur 0.97 * 0.94 – 1.00 0.92 *** 0.89 – 0.95 0.96 * 0.93 – 0.99 0.96 * 0.93 – 0.99

Aldur^2 1.00 * 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 ** 1.00 – 1.00

Reykjavík 0.60 *** 0.51 – 0.70 0.70 *** 0.59 – 0.82 0.73 *** 0.62 – 0.86 0.74 *** 0.62 – 0.87

Atvinnulaus 1.24 0.75 – 2.10 1.21 0.75 – 1.99 1.08 0.66 – 1.80 1.07 0.63 – 1.87

Atvinnnulaus/starfandi 1.06 0.48 – 2.60 3.13 * 1.34 – 8.64 3.53 0.97 – 22.68 1.86 0.65 – 6.73

Starfandi 1.41 *** 1.17 – 1.71 1.86 *** 1.54 – 2.24 2.08 *** 1.73 – 2.51 1.84 *** 1.52 – 2.22

Endanlegt úrtak

R
2
 Tjur 0.048 0.081 0.085 0.073

* p<0.05   ** p<0.01   *** p<0.001

1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

3838 3853 3857 3835
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2015

Spábreytur OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%)

Skurðpunktur 1.04 0.53 – 2.05 0.78 0.40 – 1.54 0.56 0.29 – 1.09 0.65 0.34 – 1.22

Innflytjandi  +10ár 1.70 * 1.13 – 2.57 1.51 1.00 – 2.29 2.06 *** 1.36 – 3.14 2.22 *** 1.48 – 3.35

Íslenskur bakgrunnur 4.95 *** 3.68 – 6.67 5.61 *** 4.20 – 7.51 6.01 *** 4.50 – 8.09 6.35 *** 4.79 – 8.48

Konur 1.49 *** 1.26 – 1.76 1.22 * 1.03 – 1.43 1.01 0.86 – 1.18 1.00 0.86 – 1.17

Framhaldsskóli 0.99 0.82 – 1.20 1.06 0.88 – 1.29 1.21 * 1.01 – 1.45 1.39 *** 1.17 – 1.67

Háskóli 1.27 * 1.01 – 1.59 1.59 *** 1.26 – 2.01 1.81 *** 1.45 – 2.27 1.81 *** 1.46 – 2.24

Aldur 0.94 *** 0.91 – 0.97 0.96 ** 0.93 – 0.99 0.96 * 0.93 – 0.99 0.95 ** 0.92 – 0.98

Aldur^2 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00

Reykjavík 0.69 *** 0.59 – 0.82 0.73 *** 0.62 – 0.87 0.75 *** 0.64 – 0.88 0.71 *** 0.61 – 0.83

Atvinnulaus 1.27 0.77 – 2.14 1.31 0.72 – 2.47 1.96 * 1.03 – 4.00 1.00 0.55 – 1.85

Atvinnnulaus/starfandi 4.32 1.09 – 29.47 1.00 0.39 – 2.80 1.01 0.42 – 2.62 1.04 0.37 – 3.36

Starfandi 2.10 *** 1.74 – 2.54 1.73 *** 1.42 – 2.10 1.64 *** 1.35 – 1.98 1.64 *** 1.37 – 1.97

Endanlegt úrtak

R
2
 Tjur 0.096 0.097 0.098 0.099

* p<0.05   ** p<0.01   *** p<0.001

1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

3869 3867 3852 3836

2016

Spábreytur OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%)

Skurðpunktur 0.46 * 0.24 – 0.89 0.89 0.47 – 1.70 0.39 ** 0.21 – 0.74 0.28 *** 0.15 – 0.53

Innflytjandi  +10ár 1.91 ** 1.27 – 2.88 1.24 0.83 – 1.85 2.09 *** 1.42 – 3.08 1.83 ** 1.24 – 2.70

Íslenskur bakgrunnur 8.19 *** 5.96 – 11.38 4.28 *** 3.18 – 5.81 5.15 *** 3.86 – 6.91 6.61 *** 4.94 – 8.92

Konur 1.26 ** 1.08 – 1.48 1.15 0.99 – 1.34 1.10 0.94 – 1.27 1.16 1.00 – 1.36

Framhaldsskóli 1.20 1.00 – 1.44 1.15 0.96 – 1.36 1.19 * 1.00 – 1.42 1.30 ** 1.09 – 1.56

Háskóli 1.54 *** 1.24 – 1.92 1.92 *** 1.55 – 2.38 1.85 *** 1.50 – 2.29 1.88 *** 1.52 – 2.34

Aldur 0.95 ** 0.92 – 0.98 0.94 *** 0.92 – 0.97 0.97 * 0.94 – 0.99 0.98 0.95 – 1.01

Aldur^2 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 * 1.00 – 1.00

Reykjavík 0.68 *** 0.58 – 0.79 0.63 *** 0.54 – 0.73 0.78 ** 0.67 – 0.91 0.73 *** 0.62 – 0.85

Atvinnulaus 1.23 0.67 – 2.34 2.77 ** 1.36 – 6.15 2.47 ** 1.32 – 4.82 1.43 0.73 – 2.94

Atvinnnulaus/starfandi 1.21 0.39 – 4.58 1.84 0.54 – 8.52 1.04 0.30 – 3.89 1.45 0.57 – 3.92

Starfandi 1.80 *** 1.50 – 2.16 1.66 *** 1.38 – 2.00 1.89 *** 1.56 – 2.29 1.68 *** 1.38 – 2.03

Endanlegt úrtak

R
2
 Tjur 0.126 0.100 0.098 0.117

* p<0.05   ** p<0.01   *** p<0.001

1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

3832 3833 3829 3797

2017

Spábreytur OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%)

Skurðpunktur 0.29 *** 0.15 – 0.56 0.38 ** 0.20 – 0.73 0.47 * 0.25 – 0.88 0.42 ** 0.23 – 0.79

Innflytjandi  +10ár 2.28 *** 1.50 – 3.52 2.26 *** 1.48 – 3.48 1.60 * 1.09 – 2.37 2.04 *** 1.40 – 3.01

Íslenskur bakgrunnur 7.84 *** 5.55 – 11.25 6.68 *** 4.77 – 9.51 5.32 *** 3.96 – 7.21 6.28 *** 4.71 – 8.47

Konur 1.14 0.98 – 1.33 1.00 0.87 – 1.16 1.01 0.87 – 1.17 1.12 0.96 – 1.29

Framhaldsskóli 1.30 ** 1.09 – 1.56 1.16 0.98 – 1.37 1.37 *** 1.15 – 1.63 1.21 * 1.02 – 1.44

Háskóli 2.16 *** 1.74 – 2.67 1.96 *** 1.60 – 2.41 2.10 *** 1.72 – 2.57 1.91 *** 1.56 – 2.33

Aldur 0.96 ** 0.93 – 0.99 0.95 *** 0.92 – 0.97 0.94 *** 0.91 – 0.96 0.95 *** 0.92 – 0.97

Aldur^2 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00

Reykjavík 0.74 *** 0.63 – 0.86 0.77 *** 0.66 – 0.89 0.69 *** 0.59 – 0.80 0.66 *** 0.57 – 0.77

Atvinnulaus 0.77 0.39 – 1.53 0.62 0.31 – 1.26 2.07 0.96 – 4.59 1.58 0.77 – 3.32

Atvinnnulaus/starfandi 1.04 0.41 – 2.67 2.06 0.46 – 14.84 3.20 0.73 – 22.54 2.36 0.64 – 11.38

Starfandi 1.53 *** 1.27 – 1.84 1.63 *** 1.36 – 1.95 1.88 *** 1.56 – 2.26 1.57 *** 1.31 – 1.87

Endanlegt úrtak

R
2
 Tjur 0.123 0.113 0.132 0.132

* p<0.05   ** p<0.01   *** p<0.001

1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

3801 3822 3830 3830
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2018

Spábreytur OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%)

Skurðpunktur 0.24 *** 0.14 – 0.43 0.31 *** 0.18 – 0.54 0.29 *** 0.17 – 0.50 0.20 *** 0.12 – 0.35

Innflytjandi  +10ár 3.26 *** 2.29 – 4.67 2.92 *** 2.05 – 4.19 2.22 *** 1.58 – 3.15 2.88 *** 2.05 – 4.08

Íslenskur bakgrunnur 9.90 *** 7.50 – 13.24 9.56 *** 7.24 – 12.81 7.76 *** 5.98 – 10.17 9.35 *** 7.25 – 12.20

Konur 1.18 * 1.04 – 1.35 1.12 0.98 – 1.27 1.10 0.96 – 1.25 1.14 * 1.00 – 1.30

Framhaldsskóli 1.22 * 1.04 – 1.42 1.29 ** 1.11 – 1.51 1.33 *** 1.14 – 1.55 1.12 0.96 – 1.31

Háskóli 1.92 *** 1.60 – 2.30 2.01 *** 1.68 – 2.40 1.99 *** 1.67 – 2.38 1.81 *** 1.51 – 2.16

Aldur 0.95 *** 0.93 – 0.98 0.93 *** 0.91 – 0.96 0.94 *** 0.92 – 0.96 0.95 *** 0.93 – 0.98

Aldur^2 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00

Reykjavík 0.73 *** 0.64 – 0.83 0.85 * 0.75 – 0.98 0.83 ** 0.72 – 0.95 0.70 *** 0.61 – 0.80

Atvinnulaus 1.40 0.80 – 2.48 1.44 0.83 – 2.52 1.71 0.95 – 3.11 1.22 0.68 – 2.17

Atvinnnulaus/starfandi 3.69 * 1.36 – 11.98 0.76 0.30 – 1.85 2.40 0.91 – 6.43 2.79 * 1.25 – 6.53

Starfandi 1.53 *** 1.30 – 1.80 1.53 *** 1.30 – 1.80 1.78 *** 1.51 – 2.10 2.02 *** 1.72 – 2.38

Endanlegt úrtak

R
2
 Tjur 0.150 0.151 0.150 0.171

* p<0.05   ** p<0.01   *** p<0.001

1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

4854 4877 4878 4900

2019

Spábreytur OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%)

Skurðpunktur 0.24 *** 0.14 – 0.42 0.19 *** 0.11 – 0.33 0.18 *** 0.10 – 0.31 0.16 *** 0.09 – 0.27

Innflytjandi  +10ár 3.61 *** 2.57 – 5.10 4.70 *** 3.30 – 6.74 3.27 *** 2.32 – 4.65 4.13 *** 2.91 – 5.90

Íslenskur bakgrunnur 10.10 *** 7.79 – 13.28 10.93 *** 8.29 – 14.66 9.65 *** 7.40 – 12.75 11.49 *** 8.77 – 15.27

Konur 1.19 ** 1.04 – 1.35 1.10 0.96 – 1.24 1.11 0.98 – 1.26 1.17 * 1.03 – 1.33

Framhaldsskóli 1.17 * 1.01 – 1.37 1.18 * 1.01 – 1.37 1.15 0.99 – 1.34 1.34 *** 1.14 – 1.56

Háskóli 1.95 *** 1.64 – 2.34 1.81 *** 1.52 – 2.16 1.98 *** 1.67 – 2.36 2.39 *** 2.00 – 2.87

Aldur 0.94 *** 0.92 – 0.97 0.94 *** 0.92 – 0.97 0.95 *** 0.92 – 0.97 0.94 *** 0.92 – 0.97

Aldur^2 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00

Reykjavík 0.72 *** 0.63 – 0.82 0.81 ** 0.71 – 0.92 0.80 ** 0.70 – 0.92 0.75 *** 0.66 – 0.86

Atvinnulaus 1.21 0.68 – 2.18 1.19 0.75 – 1.89 1.46 0.94 – 2.28 0.86 0.54 – 1.36

Atvinnnulaus/starfandi 0.38 * 0.14 – 0.95 4.45 ** 1.61 – 13.21 1.05 0.42 – 2.57 3.72 ** 1.60 – 8.97

Starfandi 1.63 *** 1.39 – 1.90 1.73 *** 1.48 – 2.03 1.65 *** 1.41 – 1.93 1.63 *** 1.39 – 1.91

Endanlegt úrtak

R
2
 Tjur 0.173 0.161 0.167 0.198

* p<0.05   ** p<0.01   *** p<0.001

1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

4866 4868 4893 4873

2020

Spábreytur OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%) OR ÖB (95%)

Skurðpunktur 0.21 *** 0.12 – 0.37 0.28 *** 0.16 – 0.49 0.17 *** 0.10 – 0.29 0.33 *** 0.19 – 0.56

Innflytjandi  +10ár 4.23 *** 3.00 – 5.99 3.77 *** 2.71 – 5.29 3.37 *** 2.41 – 4.76 3.06 *** 2.25 – 4.17

Íslenskur bakgrunnur 10.86 *** 8.35 – 14.32 10.92 *** 8.48 – 14.23 12.28 *** 9.51 – 16.06 9.34 *** 7.44 – 11.82

Konur 1.11 0.97 – 1.26 1.06 0.93 – 1.21 1.25 *** 1.10 – 1.43 1.30 *** 1.14 – 1.48

Framhaldsskóli 1.29 ** 1.10 – 1.51 1.28 ** 1.09 – 1.50 1.19 * 1.02 – 1.39 1.30 *** 1.11 – 1.51

Háskóli 2.24 *** 1.86 – 2.68 2.27 *** 1.88 – 2.73 2.03 *** 1.69 – 2.44 2.26 *** 1.89 – 2.70

Aldur 0.94 *** 0.91 – 0.96 0.93 *** 0.91 – 0.96 0.95 *** 0.92 – 0.97 0.93 *** 0.91 – 0.95

Aldur^2 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00 1.00 *** 1.00 – 1.00

Reykjavík 0.76 *** 0.66 – 0.87 0.72 *** 0.63 – 0.82 0.87 * 0.75 – 0.99 0.88 0.77 – 1.00

Atvinnulaus 1.15 0.74 – 1.80 1.15 0.79 – 1.66 1.46 * 1.04 – 2.06 1.30 0.97 – 1.76

Atvinnnulaus/starfandi 1.99 ** 1.32 – 3.02 1.65 *** 1.27 – 2.16 2.17 *** 1.40 – 3.40 2.01 *** 1.38 – 2.95

Starfandi 1.72 *** 1.47 – 2.02 1.78 *** 1.52 – 2.09 2.03 *** 1.72 – 2.39 1.93 *** 1.65 – 2.26

Endanlegt úrtak

R
2
 Tjur 0.189 0.195 0.196 0.186

* p<0.05   ** p<0.01   *** p<0.001

1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

4866 4847 4871 5211
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Viðauki 2: Mikilvægar breytur og fylgni við brottfallsvog árin 2003 til 2020. 

 

2003

Fylgni við Brottfallsvog

Kyn 0,000  0,035 0,000  0,035 0,000  0,035 0,000  0,035

Lögheimili í Reykjavík 0,041 * 0,034 -0,011  0,035 -0,003  0,035 0,011  0,035

Innflytjandi 0,462 *** 0,028 0,404 *** 0,029 0,485 *** 0,027 0,501 *** 0,027

Atvinnulausir 0,177 *** 0,038 0,157 *** 0,037 0,161 *** 0,037 0,202 *** 0,038

Starfandi -0,421 *** 0,028 -0,400 *** 0,029 -0,368 *** 0,030 -0,462 *** 0,027

Við vinnu í viðmiðunarviku -0,076 *** 0,039 -0,066 *** 0,038 -0,021  0,038 -0,012  0,040

Starfandi í fullu starfi 0,032  0,039 0,006  0,039 -0,039 * 0,038 0,032  0,040

Starfandi í hlutastarfi -0,032  0,039 -0,006  0,039 0,039 * 0,038 -0,032  0,040

Heildarvinnustundir 0,038  0,041 -0,001  0,040 -0,009  0,042 0,043 * 0,041

Venjulegra vinnustundir 0,057 ** 0,039 0,026  0,039 -0,008  0,038 0,045 * 0,040

2004

Fylgni við Brottfallsvog

Kyn 0,000  0,035 0,000  0,035 0,000  0,035 0,000  0,035

Lögheimili í Reykjavík -0,010  0,035 0,000  0,035 -0,039 * 0,035 -0,032  0,035

Innflytjandi 0,472 *** 0,028 0,477 *** 0,028 0,488 *** 0,027 0,431 *** 0,029

Atvinnulausir 0,252 *** 0,037 0,208 *** 0,037 0,231 *** 0,038 0,225 *** 0,038

Starfandi -0,413 *** 0,028 -0,435 *** 0,028 -0,395 *** 0,029 -0,419 *** 0,029

Við vinnu í viðmiðunarviku -0,067 ** 0,040 -0,021  0,040 -0,042 * 0,040 -0,044 * 0,040

Starfandi í fullu starfi 0,016  0,040 0,021  0,040 -0,007  0,040 0,007  0,040

Starfandi í hlutastarfi -0,016  0,040 -0,021  0,040 0,007  0,040 -0,007  0,040

Heildarvinnustundir 0,027  0,042 0,052 * 0,041 0,058 ** 0,043 0,019  0,042

Venjulegra vinnustundir 0,026  0,040 0,031  0,040 0,041 * 0,040 0,043 * 0,040

2005

Fylgni við Brottfallsvog

Kyn 0,000  0,035 0,000  0,035 0,000  0,035 0,000  0,035

Lögheimili í Reykjavík 0,030  0,035 0,040 * 0,035 0,002  0,035 0,002  0,035

Innflytjandi 0,442 *** 0,029 0,532 *** 0,026 0,487 *** 0,027 0,469 *** 0,028

Atvinnulausir 0,201 *** 0,038 0,162 *** 0,038 0,145 *** 0,038 0,153 *** 0,038

Starfandi -0,469 *** 0,027 -0,377 *** 0,030 -0,408 *** 0,029 -0,398 *** 0,029

Við vinnu í viðmiðunarviku -0,059 ** 0,040 0,010  0,040 -0,046 * 0,039 -0,046 * 0,039

Starfandi í fullu starfi 0,004  0,040 0,018  0,040 -0,003  0,039 0,038  0,039

Starfandi í hlutastarfi -0,004  0,040 -0,018  0,040 0,003  0,039 -0,038  0,039

Heildarvinnustundir 0,010  0,042 0,027  0,041 0,039  0,043 0,013  0,041

Venjulegra vinnustundir 0,027  0,040 0,038  0,040 0,054 ** 0,039 0,038  0,039

2006

Fylgni við Brottfallsvog

Kyn 0,000  0,035 0,000  0,035 0,000  0,035 0,000  0,035

Lögheimili í Reykjavík 0,020  0,035 0,013  0,035 0,032  0,035 0,028  0,035

Innflytjandi 0,447 *** 0,029 0,567 *** 0,024 0,515 *** 0,026 0,527 *** 0,025

Atvinnulausir 0,139 *** 0,039 0,208 *** 0,037 0,237 *** 0,037 0,243 *** 0,037

Starfandi -0,406 *** 0,029 -0,397 *** 0,029 -0,420 *** 0,028 -0,428 *** 0,028

Við vinnu í viðmiðunarviku -0,041 * 0,040 -0,068 *** 0,039 -0,014  0,039 -0,077 *** 0,039

Starfandi í fullu starfi 0,039  0,040 -0,001  0,039 0,001  0,039 0,006  0,039

Starfandi í hlutastarfi -0,039  0,040 0,001  0,039 -0,001  0,039 -0,006  0,039

Heildarvinnustundir 0,017  0,042 0,043 * 0,041 0,020  0,043 0,029  0,041

Venjulegra vinnustundir 0,059 ** 0,040 0,041 * 0,039 0,032  0,039 0,041 * 0,039

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

Pearson 

fylgni

3. ársfj.

Vikmörk 

+/- (95%)

4. ársfj.

Vikmörk 

+/- (95%)

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Vikmörk 

+/- (95%)

1. ársfj.

1. ársfj.

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

1. ársfj. 2. ársfj.

Vikmörk 

+/- (95%)

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni
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2007

Fylgni við Brottfallsvog

Kyn 0,000  0,035 0,000  0,035 0,000  0,035 0,000  0,035

Lögheimili í Reykjavík -0,011  0,035 0,003  0,035 -0,029  0,035 -0,003  0,035

Innflytjandi 0,526 *** 0,026 0,610 *** 0,023 0,597 *** 0,023 0,628 *** 0,022

Atvinnulausir 0,158 *** 0,038 0,201 *** 0,037 0,179 *** 0,038 0,133 *** 0,039

Starfandi -0,451 *** 0,027 -0,409 *** 0,029 -0,350 *** 0,031 -0,377 *** 0,030

Við vinnu í viðmiðunarviku -0,079 *** 0,039 -0,112 *** 0,038 -0,003  0,039 -0,060 ** 0,039

Starfandi í fullu starfi 0,022  0,039 0,019  0,039 0,026  0,039 0,014  0,040

Starfandi í hlutastarfi -0,022  0,039 -0,019  0,039 -0,026  0,039 -0,014  0,040

Heildarvinnustundir 0,028  0,041 0,025  0,041 0,008  0,043 0,038  0,041

Venjulegra vinnustundir 0,056 ** 0,039 0,028  0,039 0,040 * 0,039 0,026  0,040

2008

Fylgni við Brottfallsvog

Kyn 0,000  0,035 0,000  0,035 0,000  0,035 0,000  0,035

Lögheimili í Reykjavík 0,002  0,035 0,027  0,035 -0,004  0,035 -0,026  0,035

Innflytjandi 0,568 *** 0,024 0,601 *** 0,023 0,638 *** 0,021 0,642 *** 0,021

Atvinnulausir 0,171 *** 0,038 0,127 *** 0,038 0,190 *** 0,037 0,219 *** 0,037

Starfandi -0,425 *** 0,029 -0,372 *** 0,030 -0,365 *** 0,030 -0,427 *** 0,028

Við vinnu í viðmiðunarviku -0,108 *** 0,039 -0,060 ** 0,039 -0,042 * 0,039 -0,089 *** 0,039

Starfandi í fullu starfi 0,015  0,040 0,037  0,039 0,029  0,039 0,048 * 0,040

Starfandi í hlutastarfi -0,015  0,040 -0,037  0,039 -0,029  0,039 -0,048 * 0,040

Heildarvinnustundir 0,036  0,041 0,037  0,041 0,020  0,043 0,061 ** 0,041

Venjulegra vinnustundir 0,049 * 0,040 0,060 ** 0,039 0,022  0,039 0,054 ** 0,040

2009

Fylgni við Brottfallsvog

Kyn 0,000 0,035 0,000  0,035 0,000  0,035 0,000  0,035

Lögheimili í Reykjavík 0,012 0,035 0,047 ** 0,035 0,016  0,035 0,004  0,035

Innflytjandi 0,641 0,021 0,714 *** 0,018 0,691 *** 0,019 0,655 *** 0,021

Atvinnulausir 0,215 0,038 0,206 *** 0,038 0,189 *** 0,038 0,264 *** 0,037

Starfandi -0,415 0,029 -0,347 *** 0,031 -0,322 *** 0,031 -0,403 *** 0,029

Við vinnu í viðmiðunarviku -0,094 0,041 -0,028  0,041 0,005  0,040 0,004  0,041

Starfandi í fullu starfi 0,050 0,041 0,042 * 0,041 -0,023  0,040 0,053 * 0,041

Starfandi í hlutastarfi -0,050 0,041 -0,042 * 0,041 0,023  0,040 -0,053 * 0,040

Heildarvinnustundir 0,024 0,043 0,051 * 0,043 -0,009  0,044 0,037  0,042

Venjulegra vinnustundir 0,048 0,041 0,024  0,041 -0,009  0,040 0,060 ** 0,041

2010

Fylgni við Brottfallsvog

Kyn 0,000  0,035 0,000  0,035 0,000  0,035 0,000  0,035

Lögheimili í Reykjavík 0,049 ** 0,035 0,039 * 0,035 0,041 * 0,035 0,025  0,035

Innflytjandi 0,664 *** 0,020 0,703 *** 0,018 0,683 *** 0,019 0,681 *** 0,019

Atvinnulausir 0,277 *** 0,037 0,211 *** 0,037 0,164 *** 0,038 0,238 *** 0,037

Starfandi -0,422 *** 0,028 -0,377 *** 0,030 -0,326 *** 0,031 -0,371 *** 0,030

Við vinnu í viðmiðunarviku -0,015  0,041 -0,063 ** 0,040 -0,004  0,040 -0,055 ** 0,040

Starfandi í fullu starfi 0,032  0,041 -0,016  0,041 -0,009  0,040 0,010  0,041

Starfandi í hlutastarfi -0,032  0,041 0,016  0,041 0,009  0,040 -0,010  0,041

Heildarvinnustundir 0,050 * 0,043 -0,002  0,042 0,020  0,045 0,024  0,042

Venjulegra vinnustundir 0,049 * 0,041 0,004  0,041 0,006  0,040 0,011  0,041

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001

1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001
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2011

Fylgni við Brottfallsvog

Kyn 0,000  0,035 0,000  0,035 0,000  0,035 0,000  0,034

Lögheimili í Reykjavík 0,015  0,035 0,061 *** 0,035 0,021  0,035 0,020  0,034

Innflytjandi 0,608 *** 0,023 0,740 *** 0,016 0,679 *** 0,019 0,407 *** 0,029

Atvinnulausir 0,215 *** 0,038 0,224 *** 0,037 0,205 *** 0,037 0,355 *** 0,034

Starfandi -0,437 *** 0,028 -0,348 *** 0,030 -0,370 *** 0,029 -0,537 *** 0,024

Við vinnu í viðmiðunarviku -0,076 *** 0,041 -0,059 ** 0,040 0,024  0,040 -0,110 *** 0,039

Starfandi í fullu starfi 0,006  0,041 0,020  0,040 -0,005  0,040 0,009  0,040

Starfandi í hlutastarfi -0,006  0,041 -0,020  0,040 0,005  0,040 -0,009  0,040

Heildarvinnustundir 0,019  0,042 0,019  0,043 0,021  0,043 0,013  0,042

Venjulegra vinnustundir 0,015  0,041 0,021  0,040 0,012  0,040 0,035  0,040

2012

Fylgni við Brottfallsvog

Kyn 0,000  0,035 0,000  0,035 0,000  0,035 0,000  0,035

Lögheimili í Reykjavík 0,025  0,035 0,028  0,035 0,007  0,035 0,012  0,035

Innflytjandi 0,264 *** 0,032 0,419 *** 0,029 0,454 *** 0,028 0,609 *** 0,023

Atvinnulausir 0,355 *** 0,035 0,346 *** 0,034 0,374 *** 0,034 0,257 *** 0,037

Starfandi -0,570 *** 0,023 -0,531 *** 0,025 -0,510 *** 0,025 -0,427 *** 0,028

Við vinnu í viðmiðunarviku -0,130 *** 0,040 -0,112 *** 0,039 -0,065 ** 0,039 -0,015  0,040

Starfandi í fullu starfi -0,030  0,040 -0,041 * 0,040 -0,027  0,039 0,033  0,040

Starfandi í hlutastarfi 0,030  0,041 0,041 * 0,040 0,027  0,040 -0,033  0,040

Heildarvinnustundir -0,006  0,042 -0,001  0,042 -0,002  0,043 0,022  0,042

Venjulegra vinnustundir -0,027  0,040 -0,038  0,040 -0,015  0,039 0,033  0,040

2013

Fylgni við Brottfallsvog

Kyn 0,000  0,035 0,000  0,035 0,000  0,035 0,000  0,035

Lögheimili í Reykjavík 0,040 * 0,035 0,008  0,035 0,010  0,035 0,005  0,035

Innflytjandi 0,626 *** 0,022 0,542 *** 0,025 0,496 *** 0,027 0,561 *** 0,025

Atvinnulausir 0,243 *** 0,037 0,252 *** 0,036 0,222 *** 0,037 0,191 *** 0,038

Starfandi -0,410 *** 0,029 -0,445 *** 0,028 -0,416 *** 0,029 -0,425 *** 0,029

Við vinnu í viðmiðunarviku -0,046 * 0,040 -0,079 *** 0,040 -0,023  0,040 -0,073 *** 0,040

Starfandi í fullu starfi 0,016  0,041 0,004  0,040 0,003  0,040 0,028  0,040

Starfandi í hlutastarfi -0,016  0,041 -0,004  0,040 -0,003  0,040 -0,028  0,040

Heildarvinnustundir 0,018  0,042 0,016  0,042 0,037  0,044 0,025  0,042

Venjulegra vinnustundir 0,022  0,041 0,018  0,040 0,033  0,040 0,051 * 0,040

2014

Fylgni við Brottfallsvog

Kyn 0,000  0,035 0,000  0,036 0,000  0,036 0,000  0,035

Lögheimili í Reykjavík 0,002  0,035 0,001  0,036 0,023  0,036 0,011  0,035

Innflytjandi 0,580 *** 0,024 0,557 *** 0,025 0,584 *** 0,024 0,601 *** 0,023

Atvinnulausir 0,200 *** 0,039 0,222 *** 0,038 0,302 *** 0,036 0,194 *** 0,038

Starfandi -0,384 *** 0,030 -0,405 *** 0,029 -0,441 *** 0,028 -0,433 *** 0,028

Við vinnu í viðmiðunarviku -0,061 ** 0,041 -0,090 *** 0,040 -0,069 *** 0,040 -0,070 *** 0,040

Starfandi í fullu starfi 0,037  0,041 0,003  0,041 0,011  0,040 0,043 * 0,040

Starfandi í hlutastarfi -0,037  0,041 -0,003  0,041 -0,011  0,040 -0,043 * 0,040

Heildarvinnustundir 0,022  0,043 0,024  0,042 0,067 ** 0,044 0,093 *** 0,042

Venjulegra vinnustundir 0,064 ** 0,041 0,021  0,041 0,056 ** 0,040 0,093 *** 0,040

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

Pearson 

fylgni

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

1. ársfj.

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001

1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

Vikmörk 

+/- (95%)

1. ársfj.

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001

1. ársfj.
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2015

Fylgni við Brottfallsvog

Kyn 0,000  0,035 0,000  0,035 0,000  0,036 0,000  0,037

Lögheimili í Reykjavík 0,068 *** 0,035 0,041 * 0,035 0,026  0,036 -0,006  0,037

Innflytjandi 0,651 *** 0,021 0,750 *** 0,016 0,715 *** 0,018 0,694 *** 0,020

Atvinnulausir 0,298 *** 0,036 0,224 *** 0,037 0,166 *** 0,039 0,155 *** 0,040

Starfandi -0,452 *** 0,028 -0,358 *** 0,031 -0,329 *** 0,032 -0,371 *** 0,031

Við vinnu í viðmiðunarviku -0,093 *** 0,040 -0,002  0,040 -0,075 *** 0,040 -0,055 ** 0,041

Starfandi í fullu starfi 0,034  0,040 0,014  0,040 -0,048 * 0,040 0,028  0,042

Starfandi í hlutastarfi -0,034  0,040 -0,014  0,040 0,048 * 0,040 -0,028  0,041

Heildarvinnustundir 0,036  0,042 0,043 * 0,042 0,024  0,044 0,049 * 0,043

Venjulegra vinnustundir 0,029  0,040 0,026  0,040 -0,004  0,040 0,037  0,042

2016

Fylgni við Brottfallsvog

Kyn 0,000  0,037 0,000  0,037 0,000  0,037 0,000  0,037

Lögheimili í Reykjavík 0,011  0,037 0,013  0,037 0,028  0,037 -0,004  0,037

Innflytjandi 0,735 *** 0,017 0,698 *** 0,020 0,646 *** 0,022 0,739 *** 0,017

Atvinnulausir 0,177 *** 0,040 0,096 *** 0,040 0,120 *** 0,040 0,135 *** 0,040

Starfandi -0,354 *** 0,032 -0,323 *** 0,033 -0,326 *** 0,033 -0,341 *** 0,032

Við vinnu í viðmiðunarviku -0,063 ** 0,041 -0,030  0,041 -0,005  0,041 -0,050 * 0,041

Starfandi í fullu starfi 0,012  0,041 0,007  0,041 0,014  0,041 0,022  0,042

Starfandi í hlutastarfi -0,012  0,041 -0,007  0,041 -0,014  0,041 -0,022  0,041

Heildarvinnustundir -0,002  0,043 0,046 * 0,043 0,035  0,045 0,040  0,043

Venjulegra vinnustundir 0,013  0,041 0,027  0,041 0,040  0,041 0,025  0,042

2017

Fylgni við Brottfallsvog

Kyn 0,000  0,038 0,000  0,039 0,000  0,038 0,000  0,039

Lögheimili í Reykjavík -0,022  0,038 -0,017  0,038 -0,022  0,038 -0,010  0,039

Innflytjandi 0,685 *** 0,021 0,678 *** 0,021 0,669 *** 0,022 0,724 *** 0,019

Atvinnulausir 0,165 *** 0,041 0,155 *** 0,042 0,086 *** 0,042 0,144 *** 0,043

Starfandi -0,329 *** 0,033 -0,323 *** 0,034 -0,323 *** 0,034 -0,305 *** 0,035

Við vinnu í viðmiðunarviku -0,109 *** 0,042 -0,036  0,043 -0,017  0,043 -0,053 * 0,044

Starfandi í fullu starfi -0,023  0,042 -0,014  0,043 0,002  0,043 -0,016  0,044

Starfandi í hlutastarfi 0,023  0,042 0,014  0,043 -0,002  0,043 0,016  0,044

Heildarvinnustundir -0,003  0,044 0,057 * 0,045 0,038  0,047 -0,007  0,046

Venjulegra vinnustundir 0,011  0,042 0,027  0,043 -0,006  0,043 0,010  0,044

2018

Fylgni við Brottfallsvog

Kyn 0,000  0,034 0,000  0,035 0,000  0,034 0,000  0,035

Lögheimili í Reykjavík -0,004  0,034 -0,014  0,035 -0,001  0,034 -0,031  0,035

Innflytjandi 0,719 *** 0,017 0,735 *** 0,016 0,751 *** 0,015 0,708 *** 0,018

Atvinnulausir 0,077 *** 0,038 0,132 *** 0,038 0,120 *** 0,038 0,131 *** 0,039

Starfandi -0,300 *** 0,031 -0,306 *** 0,031 -0,283 *** 0,031 -0,362 *** 0,030

Við vinnu í viðmiðunarviku -0,092 *** 0,039 -0,040 * 0,039 0,015  0,039 -0,010  0,040

Starfandi í fullu starfi 0,003  0,039 -0,002  0,040 0,023  0,039 0,041 * 0,040

Starfandi í hlutastarfi -0,003  0,039 0,002  0,040 -0,023  0,039 -0,041 * 0,040

Heildarvinnustundir 0,018  0,040 0,021  0,042 0,050 * 0,043 0,012  0,041

Venjulegra vinnustundir 0,025  0,039 0,023  0,040 0,038  0,039 0,028  0,040

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Vikmörk 

+/- (95%)

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001

1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001

1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Vikmörk 

+/- (95%)

1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

Vikmörk 

+/- (95%)
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2019

Fylgni við Brottfallsvog

Kyn 0,000  0,035 0,000  0,036 0,000  0,036 0,000  0,036

Lögheimili í Reykjavík -0,007  0,035 -0,018  0,036 -0,062 *** 0,036 -0,051 ** 0,035

Innflytjandi 0,704 *** 0,018 0,673 *** 0,020 0,716 *** 0,018 0,678 *** 0,020

Atvinnulausir 0,133 *** 0,039 0,138 *** 0,040 0,109 *** 0,041 0,145 *** 0,040

Starfandi -0,314 *** 0,031 -0,318 *** 0,032 -0,258 *** 0,033 -0,302 *** 0,032

Við vinnu í viðmiðunarviku -0,061 ** 0,040 -0,001  0,041 0,006  0,042 -0,058 ** 0,041

Starfandi í fullu starfi 0,019  0,040 0,008  0,041 0,002  0,042 0,015  0,041

Starfandi í hlutastarfi -0,019  0,040 -0,008  0,041 -0,002  0,042 -0,015  0,041

Heildarvinnustundir 0,022  0,042 0,060 ** 0,043 0,060 * 0,046 0,016  0,043

Venjulegra vinnustundir 0,024  0,040 0,022  0,041 0,033  0,042 0,048 * 0,041

2020

Fylgni við Brottfallsvog

Kyn 0,000  0,035 0,000  0,035 0,000  0,035 0,000  0,033

Lögheimili í Reykjavík -0,015  0,035 -0,017  0,035 -0,007  0,035 -0,042 * 0,033

Innflytjandi 0,682 *** 0,019 0,712 *** 0,018 0,731 *** 0,017 0,707 *** 0,017

Atvinnulausir 0,186 *** 0,039 0,217 *** 0,038 0,180 *** 0,038 0,256 *** 0,036

Starfandi -0,352 *** 0,030 -0,327 *** 0,031 -0,304 *** 0,031 -0,377 *** 0,028

Við vinnu í viðmiðunarviku -0,118 *** 0,040 -0,029  0,041 0,013  0,040 -0,058 ** 0,039

Starfandi í fullu starfi 0,034  0,041 0,012  0,041 -0,016  0,040 0,018  0,040

Starfandi í hlutastarfi -0,034  0,041 -0,012  0,041 0,016  0,040 -0,018  0,039

Heildarvinnustundir 0,039  0,043 -0,007  0,043 0,036  0,044 0,023  0,041

Venjulegra vinnustundir 0,057 ** 0,041 0,025  0,041 0,018  0,040 0,036  0,040

Vikmörk 

+/- (95%)

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Vikmörk 

+/- (95%)

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Vikmörk 

+/- (95%)

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001

1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Pearson 

fylgni

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

Vikmörk 

+/- (95%)

1. ársfj. 2. ársfj. 3. ársfj. 4. ársfj.


