Markmið könnunarinnar er að skoða viðhorf fólks til hlutverks stjórnvalda (e. role of government). Meðal
annars er spurt um viðhorf til velferðarkerfisins, borgararéttinda og spillingar. Svör þátttakenda munu nýtast
fræðimönnum, nemendum og öðrum sem hafa áhuga á að skoða viðhorf til stjórnmála og lýðræðis. Helstu
niðurstöður könnunarinnar verða birtar á vefsíðu Félagsvísindastofnunar næsta vetur.
Þér ber ekki skylda til þess að svara könnuninni í heild eða einstökum spurningum. Við bendum þó á mikilvægi
þess að öllum spurningum sé svarað samviskusamlega svo að niðurstöður verði áreiðanlegar. Farið verður
með öll svör sem trúnaðarmál og niðurstöður birtar með þeim hætti að ekki verður hægt að rekja niðurstöður
til einstakra svarenda.

Með fyrirfram þökk og von um góðar viðtökur,

Guðbjörg Andrea Jónsdóttir
Forstöðumaður Félagsvísindastofnunar

1

A1.

Almennt séð, myndir þú segja að fólk ætti að fara undantekningalaust að lögum, eða að til séu
sérstakar aðstæður þar sem fólk ætti að fylgja sannfæringu sinni, jafnvel þótt það þýði að brjóta
lög?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
1

Fara að lögum án undantekninga
EÐA

A2.

2

Fylgja eigin sannfæringu í undantekningartilvikum

8

Get ekki valið

Það eru ýmsar leiðir sem fólk eða samtök geta farið til að mótmæla aðgerðum stjórnvalda sem
þau eru mjög andvíg. Vinsamlega sýndu hvaða aðgerðir þú telur að ætti að leyfa og hverjar ætti
ekki að leyfa með því að merkja við einn svarmöguleika í hverri línu.

Vinsamlega merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Ætti að leyfa það?
Örugglega

a. Skipuleggja opna fundi til að
mótmæla stjórnvöldum
b. Skipuleggja mótmæli og
mótmælagöngur

A3.

Sennilega

Sennilega
ekki

Örugglega
ekki

Get ekki
valið

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

Sumt fólk hefur skoðanir sem taldar eru öfgakenndar af meirihlutanum. Ef þú hugsar um fólk
sem vill steypa stjórnvöldum af stóli með byltingu, telur þú að leyfa ætti slíku fólki að …

Vinsamlega merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Örugglega

a. ...halda opna fundi til að tjá
skoðanir sínar?
b. ...gefa út bækur sem tjá
skoðanir þeirra?
A4.

Sennilega

Sennilega
ekki

2

3

4

8

1

2

3

4

8

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
... að dæma saklausa manneskju seka,
EÐA
2

8

Get ekki
valið

1

Í öllum réttarkerfum eru gerð mistök, en hvort finnst þér verra ...

1

Örugglega
ekki

... að láta seka manneskju lausa?

Get ekki valið
2

A5.

Hér á eftir eru nokkrar aðgerðir sem stjórnvöld geta beitt fyrir efnahagslífið. Vinsamlega sýndu
hvaða aðgerðum þú ert hlynnt(ur) og hvaða aðgerðum þú ert andvíg(ur).

Vinsamlega merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Mjög
hlynnt(ur)

a. Draga úr opinberum útgjöldum.

Hlynnt(ur)

Hvorki
Andvíg(ur)
hlynnt(ur) né
andvíg(ur)

Mjög
andvíg(ur)

Get ekki
valið

1

2

3

4

5

8

b. Stjórnvöld fjármagni verkefni
sem skapa störf.

1

2

3

4

5

8

c. Draga úr lagasetningum um
atvinnurekstur.

1

2

3

4

5

8

d. Styðja við iðnað til að þróa nýjar
vörur og tækni.

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

e. Styðja við atvinnugreinar sem
eru að dragast saman til að
vernda störf.
f. Stytta vinnuvikuna til að skapa
fleiri störf.

A6.

Hér að neðan er listi yfir ýmis opinber útgjöld. Vinsamlega sýndu hvort þú myndir vilja láta
eyða meira eða minna í hvern málaflokk.

Hafðu í huga að ef þú segir "mun meira", gæti það krafist hærri skatta til að standa undir kostnaði.
Vinsamlega merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Eyða muna Eyða meira Eyða jafn Eyða minna Eyða mun
meira
miklu og nú
minna

a. Umhverfið
b. Heilbrigðismál
c. Lögregla og löggæsla
d. Menntun
e. Eftirlaun
f. Atvinnuleysisbætur
g. Menning og listir

Get ekki
valið

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

3

A7.

Á heildina litið, finnst þér að það eigi eða eigi ekki að vera hlutverk stjórnvalda að...

Vinsamlega merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Á örugglega Á sennilega Á sennilega Á örugglega
að vera
að vera ekki að vera ekki að vera

Get ekki
valið

a. ... útvega öllum sem vilja starf

1

2

3

4

8

b. ... halda verðlagi í skefjum

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

d. ... veita öldruðum viðunandi lífsskilyrði

1

2

3

4

8

e. ... veita atvinnulífinu aðstoð við að vaxa

1

2

3

4

8

f. ... veita atvinnulausum viðunandi lífsskilyrði

1

2

3

4

8

g. ... minnka tekjumun milli ríkra og fátækra

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

c. ... veita heilbrigðisþjónustu fyrir þá sem veikir
eru

h. ... veita háskólanemum úr efnalitlum
fjölskyldum fjárhagsaðstoð
i. ... útvega viðunandi húsnæði fyrir þá sem hafa
ekki efni á því
j. ... koma á ströngum lögum til að lágmarka
skaðleg áhrif iðnaðar á umhverfið
k. ... stuðla að jafnrétti milli karla og kvenna

4

A8.

Fólk hefur mismunandi skoðanir á því hver ætti að veita þjónustu á Íslandi. Hver finnst þér
að ætti helst að veita ...

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
Heilbrigðisþjónustu fyrir þá sem veikir eru?
1

Stjórnvöld

4

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

5

Fjölskylda, ættingjar eða vinir

8

Get ekki valið

2

3

Umönnun fyrir aldraða?
1

Stjórnvöld

4

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

5

Fjölskylda, ættingjar eða vinir

8

Get ekki valið

2

3

Grunnskólamenntun fyrir börn?
1

Stjórnvöld

4

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

5

Fjölskylda, ættingjar eða vinir

8

Get ekki valið

2

3

5

A9.

Hér að neðan er listi yfir fólk og stofnanir sem geta haft áhrif á stefnu stjórnvalda. Vinsamlega
lestu yfir listann og skrifaðu inn í reitina fyrir neðan þá bókstafi sem þér finnst hafa mest og
næstmest áhrif á aðgerðir íslenskra stjórnvalda.
A. Fjölmiðlar
B. Stéttarfélög
C. Fyrirtæki, bankar og atvinnulífið
D. Trúfélög/áhrifafólk innan trúfélaga
E. Skipulögð glæpastarfsemi
F. Kjósendur ríkisstjórnarflokkanna
G. Almennir borgarar
H. Félagasamtök
I. Alþjóðastofnanir (t.d. Sameinuðu þjóðirnar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn)

J. Get ekki valið

((VINSAMLEGA RITAÐU BÓKSTAFINN Á UNDAN ÞEIM SVARMÖGULEIKUM SEM ÞÚ VELUR
Í REITINA FYRIR NEÐAN))

Mest áhrif

Næstmest áhrif

A10. Hér eru tvær skoðanir á því hvað hefur áhrif á stefnumótun á Íslandi. Hvor þeirra kemst nær þinni
skoðun?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
1

Stefnumál á Íslandi ráðast frekar af því sem er að gerast í
alþjóðahagkerfinu en því hver situr í ríkisstjórn
EÐA

2

Stefnumál á Íslandi ráðast frekar af því hver situr í
ríkisstjórn en því sem er að gerast í alþjóðahagkerfinu

8

Get ekki valið

6

A11. Nú viljum við spyrja þig nokkurra spurninga um borgaraleg réttindi og öryggi almennings. Telur þú
að íslensk stjórnvöld ættu eða ættu ekki að hafa rétt til að gera eftirarandi:
Vinsamlega merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Ættu
Ættu
Ættu
Ættu
örugglega að sennilega að sennilega örgugglega
hafa rétt
hafa rétt ekki að hafa ekki að hafa
rétt
rétt

a. ... Fylgjast með fólki á almenningssvæðum með eftirlitsmyndavélum?
b. … Fylgjast með tölvupósti og öðrum
upplýsingum sem sendar eru á
netinu??

Get ekki
valið

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

A12. Hér er kvarði frá 0 til 10 þar sem 0 er "allar upplýsingar stjórnvalda ættu að vera opinberar, jafnvel
þó það setti öryggi almennings í hættu" og 10 er "öryggi almennings á að vera í forgangi, jafnvel þó
það takmarkaði aðgengi að upplýsingum stjórnvalda". Hvar myndirðu staðsetja sjálfa(n) þig á slíkum
kvarða?
Öryggi almennings á að
vera í forgangi, jafnvel
þó það takmarkaði
aðgengi að upplýsingum
stjórnvalda

Allar upplýsingar
stjórnvalda ættu að
vera opinberar, jafnvel
þótt það setti öryggi
almennings í hættu

Get
ekki
valið
00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

88

A13. Sumum finnst að stjórnvöld eigi að hafa rétt til að grípa til ákveðinna úrræða í nafni þjóðaröryggis.
Aðrir eru ósammála. Telur þú að íslensk stjórnvöld ættu eða ættu ekki að hafa réttinn til að gera
eftirfarandi:
Vinsamlega merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Ættu
Ættu
Ættu
Ættu
örugglega að sennilega að sennilega
örgugglega
hafa rétt
hafa rétt ekki að hafa ekki að hafa
rétt
rétt

a. safna upplýsingum um alla sem
búa á Íslandi án vitneskju þeirra
b. safna upplýsingum um alla sem
búa í öðrum löndum án vitneskju
þeirra

Get ekki
valið

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

7

A14. Segjum sem svo að stjórnvöld grunaði að hryðjuverkaárás væri í uppsiglingu. Finnst þér að yfirvöld
ættu að hafa rétt til að ...
Vinsamlega merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Ættu
Ættu
Ættu
Ættu
örugglega að sennilega að sennilega örgugglega
hafa rétt
hafa rétt ekki að hafa ekki að hafa
rétt
rétt

Get ekki
valið

a. ... halda fólki í gæsluvarðhaldi eins lengi og
þau vilja án réttarhalda?

1

2

3

4

8

b. ... hlera símtöl fólks?

1

2

3

4

8

c. ... stöðva og leita á fólki af handahófi á
götum úti

1

2

3

4

8

A15.

Hversu áhugasöm/samur myndirðu segja að þú værir um stjórnmál?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.

A16.

1

Mjög áhugasöm/samur

2

Frekar áhugasöm/samur

3

Nokkuð áhugasöm/samur

4

Ekki mjög áhugasöm/samur

5

Alls ekki áhugasöm/samur

8

Get ekki valið
Vinsamlega merktu við einn svarmöguleika í hverri línu til að sýna hversu sammála eða
ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum.

Mjög
sammála

a. Fólk eins og ég hefur engin áhrif á það
hvað stjórnvöld gera
b. Mér finnst ég hafa nokkuð góðan
skilning á þeim mikilvægu pólitísku
verkefnum sem blasa við landinu.
c. Fólkið sem við kjósum sem þingmenn
reynir að standa við þau loforð sem það
hefur gefið í kosningabaráttunni
d. Hægt er að treysta flestum
embættismönnum til að gera það sem er
best fyrir landið.

Sammála

Hvorki
Ósammála
Mjög
sammála né
ósammála
ósammála

Get ekki
valið

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

8

A17.

"Þegar á heildina er litið, hvernig myndirðu lýsa sköttum á Íslandi í dag?

((Hér er átt við alla skatta samanlagt, þar á meðal tekjuskatt, virðisaukaskatt og alla aðra.))
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
Fyrst, fyrir þá sem eru með háar tekjur eru skattar …
1

... alltof háir,

2

of háir,

3

nokkurn veginn eins og þeir eiga að vera,

4

of lágir,

5

eða, eru þeir alltof lágir?

8

Get ekki valið

Næst, fyrir þá sem eru með meðaltekjur, eru skattar …
1

... alltof háir,

2

of háir,

3

nokkurn veginn eins og þeir eiga að vera,

4

of lágir,

5

eða, eru þeir alltof lágir?

8

Get ekki valið

Loks, fyrir þá sem eru með lágar tekjur, eru skattar …
1

... alltof háir,

2

of háir,

3

nokkurn veginn eins og þeir eiga að vera,

4

of lágir,

5

eða, eru þeir alltof lágir?

8

Get ekki valið

9

A18. Almennt séð, hversu oft telur þú að skattayfirvöld á Íslandi geri eftirfarandi...
Vinsamlega merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Nánast alltaf

a. … tryggi að fólk greiði skatta sína?
b. ... komi fram við alla í samræmi
við lög, óháð tengslum þeirra eða
stöðu í samfélaginu?

Oftast

Stundum

Nánast
aldrei

Get ekki
valið

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

A19. Almennt séð, hversu oft telur þú að einkarekin stórfyrirtæki á Íslandi geri eftirfarandi …
Vinsamlega merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Nánast alltaf

Oftast

Stundum

Nánast
aldrei

Get ekki
valið

a. … fylgi lögum og reglugerðum?
b. … reyni að komast hjá því að
greiða skatta sína?
A20.

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

Að þínu mati, um það bil hversu margir stjórnmálamenn á Íslandi eru viðriðnir spillingu?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
1

Nánast engir

2

Fáeinir

3

Nokkrir

4

Margir

5

Nánast allir

8

Get ekki valið

A21.

og að þínu mati, um það bil hversu margir embættismenn á Íslandi eru viðriðnir spillingu?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
1

Nánast engir

2

Fáeinir

3

Nokkrir

4

Margir

5

Nánast allir

8

Get ekki valið

10

A22.

Síðastliðin fimm ár, hversu oft hefur þú eða einhver í þinni nánustu fjölskyldu átt í
samskiptum við opinberan starfsmann sem hefur gefið í skyn að hann vildi eða hefur beðið um
mútur eða greiða í staðinn fyrir þjónustu?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
1

Aldrei

2

Sjaldan

3

Nokkrum sinnum

4

Nokkuð oft

5

Mjög oft

8

Get ekki valið

A23. Hversu miklum árangri finnst þér íslenska ríkisstjórnin ná þessa dagana á eftirfarandi sviðum?
Vinsamlega merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Mjög
miklum
árangri

a. Veita heilbrigðisþjónustu fyrir þá sem
veikir eru?
b. Að tryggja viðunandi lífsskilyrði
eldri borgara?
c. Að takast á við ógnir við öryggi
Íslands?

Frekar
miklum
árangri

Hvorki
miklum né
litlum
árangri

Frekar
litlum
árangri

Mjög
litlum
árangri

Get ekki
valið

1

2

3

4

4

8

1

2

3

4

4

8

1

2

3

4

4

8

11

A24. Næst viljum við biðja þig um að taka afstöðu til nokkurra fullyrðinga um þróun íslensks samfélags.
Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?
Vinsamlega merktu við einn svarmöguleika í hverri línu.
Mjög
sammála

a. Íslendingar eru óðum að fjarlægjast rætur
sínar og uppruna

Sammála

Hvorki
Ósammála
sammála né
ósammála

Mjög
ósammála

Get ekki
valið

1

2

3

4

4

8

1

2

3

4

4

8

1

2

3

4

4

8

1

2

3

4

4

8

1

2

3

4

4

8

1

2

3

4

4

8

g. Íslendingar taka jól og páska ekki
eins hátíðlega nú eins og þeir gerðu
áður?

1

2

3

4

4

8

h. Íslendingum er í vaxandi mæli sama
um hvorn annan

1

2

3

4

4

8

1

2

3

4

4

8

1

2

3

4

4

8

b. Íslenskt velferðarsamfélag er í hættu
c. Unga fólkið í dag ber ekki virðingu
fyrir íslenskum siðum og venjum
d. Fólk virðir ekki reglur og lög
samfélagsins í sama mæli og áður
e. Afbrot eru vaxandi vandamál á Íslandi
f. Aukin neysla ólöglegra vímuefna
ógnar íslensku samfélagi

i. Það hafa komið of margir innflytjendur til Íslands á síðustu árum
j. Innflytjendur ógna íslensku samfélagi

Þá koma nokkrar spurningar um bakgrunn þinn.
B1.

Ert þú…

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika

B2.

1

Karl

2

Kona

Hvaða ár ert þú fædd(ur)?

Vinsamlega skrifaðu fæðingarár þitt, þ.e. fjóra tölustafi.
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Hversu mörg ár hefur þú verið í skóla?

B3.

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

0

B4.

Hver er hæsta prófgráða sem þú hefur lokið?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Barnaskólastigi ekki lokið

2

Barnaskólapróf (til u.þ.b. 12 ára)

3

Unglingapróf (til u.þ.b. 14 ára)

4

Grunnskólapróf, gagnfræðapróf, landspróf

5

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

6

Stúdentspróf, próf frá Háskólabrú, próf úr frumgreinadeild

7

Iðnnám

8

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

9

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

10

Iðnmeistararéttindi

11

Stutt hagnýtt nám á háskólastigi, diplóma

12

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

13

Grunnnám í háskóla BA/BS/BEd eða viðbótardiplóma

14

Nám í háskóla sem er lengra en 4 ár en þó til 1. háskólagráðu, s.s. læknisfræði,
lögfræði, lyfjafræði, guðfræði, tannlæknisfræði

15

Meistaranám MA/MS

16

Doktorspróf PhD

17

Annað, hvað?_______________________
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Næst koma spurningar sem varða stöðu þína á vinnumarkaði.
Með stöðu á vinnumarkaði hér átt við launað starf, í a.m.k. eina klukkustund á viku sem starfsmaður,
sjálfstætt starfandi eða starfsmaður í fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu. Ef þú ert án launaðrar vinnu vegna
tímabundinna veikinda, fæðingarorlofs, almenns orlofs, verkfalls eða þess háttar svaraðu þá vinsamlega út
frá þeirri stöðu sem alla jafna á við þig.
B5.
Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið
launaða vinnu?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Ég er í launaðri vinnu

Vinsamlega svaraðu spurningu B6

2

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

Vinsamlega svaraðu spurningu B7 næst

3

Ég hef aldrei verið í launaðri vinnu

Vinsamlega svaraðu spurningu B14 næst

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

Næst er spurt nánar um stöðu þína á vinnumarkaði.
Vinsamlega svaraðu út frá aðalstarfi þínu ef þú ert starfandi hjá fleiri en einum vinnuveitanda, eða ef þú ert
bæði í launaðri vinnu og sjálfstætt starfandi.
Vinsamlega svaraðu út frá síðasta aðalstarfi þínu ef þú ert á eftirlaunum eða án atvinnu í augnablikinu.
B7.
Ert þú/varst þú starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin
fjölskyldu?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Starfsmaður

Vinsamlega svaraðu spurningu B9 næst

2

Sjálfstætt starfandi, ekki með starfsmenn í
vinnu

Vinsamlega svaraðu spurningu B9 næst

3

Sjálfstætt starfandi með starfsmenn í vinnu

Vinsamlega svaraðu spurningu B8

4

Í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu

Vinsamlega svaraðu spurningu B9 næst
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B8.

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

Vinsamlega skrifaðu inn.
___________ starfsmenn
B9.

Hefur þú/hafðir þú mannaforráð?

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

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Já

Vinsamlega svaraðu spurningu B10

2

Nei

Vinsamlega svaraðu spurningu B11 næst

B10.

Hve mörgum starfsmönnum hefur/hafðir þú yfirumsjón með?

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

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

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

2

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

B12.

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

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Opinberan atvinnurekanda

2

Atvinnurekanda í einkageiranum
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B13.

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

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

B14.

Hvað af eftirtöldu lýsir best núverandi stöðu þinni?

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

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

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

2

Atvinnulaus og í leit að vinnu

3

Í námi (sem ekki er greitt fyrir af atvinnurekanda), í skóla (jafnvel
þótt þú sért í sumarfríi)

4

Starfsnemi eða í starfsþjálfun/á samningi

5

Langveik/ur eða öryrki

6

Á eftirlaunum

7

Heimavinnandi - að sinna heimilisstörfum, börnum eða öðrum
einstaklingum

9

Annað
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B15.

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

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

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

Vinsamlega svaraðu spurningu B16

2

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

Vinsamlega svaraðu spurningu B16

3

Nei, ég á hvorki maka né er í föstu
sambandi

Vinsamlega svaraðu spurningu B22 næst

Næstu spurningar varða stöðu maka þíns, eða þess aðila sem þú ert í föstu
sambandi með, á vinnumarkaði.
Með stöðu á vinnumarkaði er átt við launað starf, í a.m.k. eina klukkustund á viku sem starfsmaður, sjálfstætt
starfandi eða starfsmaður í fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu. Ef hann/hún er án launaðrar vinnu vegna
tímabundinna veikinda, fæðingarorlofs, almenns orlofs, verkfalls eða þess háttar vinsamlega svaraðu út frá
þeirri stöðu sem alla jafna á við hann/hana.
B16. Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur hann/hún
áður unnið launaða vinnu eða hefur hann/hún aldrei unnið launaða vinnu?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Hann/hún er í launaðri vinnu

Vinsamlega svaraðu spurningu B17

2

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

Vinsamlega svaraðu spurningu B18 næst

3

Hann/hún hefur aldrei verið í launaðri
vinnu

Vinsamlega svaraðu spurningu B21 næst

B17. Hvað vinnur maki þinn, eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með, að jafnaði margar
klukkustundir í launaðri vinnu í venjulegri vinnuviku, að yfirvinnu meðtalinni?
Ef hann/hún er í vinnu hjá fleiri en einum vinnuveitanda, eða ef hann/hún er bæði starfsmaður og sjálfstætt
starfandi, teldu þá vinsamlega heildarfjölda vinnustunda hans/hennar.
Vinsamlega skrifaðu inn.
Að jafnaði vinnur hann/hún _________________ klukkustundir á viku, að yfirvinnu meðtalinni.

Næst er spurt nánar um stöðu maka þíns, eða þess aðila sem þú ert í föstu
sambandi með, á vinnumarkaði.
Ef hann/hún er starfandi hjá fleiri en einum vinnuveitanda, eða ef hann/hún er bæði starfsmaður og sjálfstætt
starfandi, svaraðu þá vinsamlega út frá aðalstarfi hans/hennar.
Ef hann/hún er á eftirlaunum eða án atvinnu í augnablikinu, svaraðu þá vinsamlega út frá síðasta aðalstarfi
hans/hennar.
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B18. Er/var maki þinn, eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með, starfsmaður, sjálfstætt
starfandi eða í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Starfsmaður

2

Sjálfstætt starfandi, ekki með starfsmenn í vinnu

3

Sjálfstætt starfandi með starfsmenn í vinnu

4

Í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu

B19.

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

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

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Já

2

Nei

B20. Hvert er/var aðalstarf maka þíns, eða þess aðila sem þú ert í föstu sambandi með, þ.e. hvert
er/var starfsheiti hans/hennar?
Vinsamlega lýstu í eins skýru máli og mögulegt er.
a. Starf hans/hennar er/var:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
b. Hvers konar verkum sinnir/sinnti hann/hún helst í aðalstarfi sínu?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
c. Hvers konar starfsemi fer/fór fram á vinnustað hans/hennar?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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B21. Hvað af eftirtöldu lýsir best núverandi stöðu maka þíns, eða þess aðila sem þú ert í föstu
sambandi með?
Ef hann/hún er án launaðrar vinnu vegna tímabundinna veikinda, fæðingarorlofs, almenns orlofs, verkfalls
eða þess háttar vinsamlega svaraðu út frá þeirri stöðu sem alla jafna á við hann/hana.

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

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

2

Atvinnulaus og í leit að vinnu

3

Í námi (sem ekki er greitt fyrir af atvinnurekanda), í skóla (jafnvel þótt
hann/hún sé í sumarfríi)

4

Starfsnemi eða í starfsþjálfun/á samningi

5

Langveik/ur eða öryrki

6

Á eftirlaunum

7

Heimavinnandi - að sinna heimilisstörfum, börnum eða öðrum
einstaklingum

9

Annað

B22.

Ert þú eða hefur þú verið meðlimur í stéttarfélagi?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Já, er meðlimur núna

2

Já, hef verið meðlimur, en er það ekki lengur

3

Nei, hef aldrei verið meðlimur

B23.

Tilheyrir þú einhverjum trúarbrögðum? Ef já, hvaða trúfélagi?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
0

Nei, tilheyri ekki trúarbrögðum eða trúfélagi

1

Þjóðkirkjunni

2

Kaþólskri trú

3

Mótmælendatrú en þó ekki Þjóðkirkjunni

4

Rétttrúnaðarkirkjunni

5

Annarri kristinni trú

6

Gyðingdómi

7

Islam

8

Búddisma

19

9

Hindúisma

10

Öðrum austrænum trúarbrögðum

11

Ásatrú

12

Öðrum trúarbrögðum

B24. Að frátöldum sérstökum tilefnum, s.s. hjónavígslum, jarðarförum o.þ.h., hve oft sækir þú
trúarlegar athafnir?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Nokkrum sinnum í viku eða oftar

2

Einu sinni í viku

3

Tvisvar eða þrisvar í mánuði

4

Einu sinni í mánuði

5

Nokkrum sinnum á ári

6

Einu sinni á ári

7

Sjaldnar en einu sinni á ári

8

Aldrei

B25. Sumir hópar eru alla jafna ofarlega í þjóðfélagsstiganum og aðrir neðarlega. Hér fyrir neðan
er kvarði sem nær frá efsta þrepi þjóðfélagsstigans til hins neðsta.
Hvar myndir þú staðsetja sjálfa/n þig á þessum kvarða?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika

10

-Efst

9

8

7

6

5

4

3

2

1

-Neðst
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B26. Sumt fólk nú til dags kýs af ýmsum ástæðum ekki í kosningum. Kaust þú í síðustu
alþingiskosningum á Íslandi í október 2016?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Já, ég kaus

Vinsamlega svaraðu spurningu B27

2

Nei, ég kaus ekki

Vinsamlega svaraðu spurningu B28 næst

3

Ég hafði ekki kosningarétt í síðustu
kosningum

Vinsamlega svaraðu spurningu B28 næst

B27.

Hvaða flokk kaust þú í síðustu alþingiskosningum í október 2016?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Alþýðufylkinguna (R)

2

Bjarta framtíð (A)

3

Dögun (T)

4

Framsóknarflokkinn (B)

5

Flokk fólksins (F)

6

Húmanistaflokkinn (H)

7

Íslensku þjóðfylkinguna (E)

8

Pírata (P)

9

Samfylkinguna (S)

10

Sjálfstæðisflokkinn (D)

11

Viðreisn (C)

12

Vinstri hreyfinguna - grænt framboð (V)

13

Annan flokk, hvern?_______________________

14

Skilaði auðu

B28.

Tilheyrir þú þjóðarbroti eða þjóðernislegum minnihlutahópi hér á Íslandi?

Vinsamlega skrifaðu inn eða merktu við svarmöguleikann.
1

Já, hverjum? _______________________________

2

Nei
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B29. Að sjálfum/sjálfri þér meðtöldum/meðtalinni, hve margir, að börnum meðtöldum, búa að
staðaldri á heimilinu?
Vinsamlega skrifaðu inn

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

B30.

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

Með heildartekjum er átt við öll laun, aukavinnu, yfirvinnu, námslán, tryggingabætur, lífeyristekjur,
húsaleigubætur o.þ.h. samanlagt.
Vinsamlega áætlaðu upphæðina ef þú veist hana ekki nákvæmlega.
Heildartekjur mínar á mánuði eru að jafnaði ________________________kr.
Ef þú býrð ein/einn - Vinsamlega svaraðu spurningu B32 næst
B31.

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

Með heildartekjum er átt við öll laun, aukavinnu, yfirvinnu, námslán, tryggingabætur, lífeyristekjur,
húsaleigubætur o.þ.h. samanlagt.
Vinsamlega áætlaðu upphæðina ef þú veist hana ekki nákvæmlega.
Heildartekjur heimilisins á mánuði eru að jafnaði ________________________kr.
B32.

Hver er núverandi lagaleg hjúskaparstaða þín?

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

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Í hjónabandi

2

Í óskráðri sambúð

3

Í skráðri sambúð

4

Skilin/n að borði og sæng

5

Fráskilin/n

6

Ekkja/ekkill

7

Einhleyp(ur), hef aldrei verið í hjónabandi/skráðri sambúð
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B33.

Í hvaða landi fæddist faðir þinn?

Vinsamlega skrifaðu inn landið eða merktu við svarmöguleikann.
1

Íslandi

2

Öðru landi en Íslandi, hvaða?_______________________

B34.

Í hvaða landi fæddist móðir þín?

Vinsamlega skrifaðu inn landið eða merktu við svarmöguleikann.
1

Íslandi

2

Öðru landi en Íslandi, hvaða?_______________________

B35.

Hvernig myndir þú lýsa staðnum þar sem þú býrð?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Borg

2

Úthverfi borgar

3

Bær / Bæ á landsbyggðinni

4

Minni þéttbýliskjarna

5

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

Hefur þú áhuga á að taka þátt í netpanelinum?
1

Já

2

Nei

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

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

Könnuninni er lokið, ef þú hefur svarað öllum þeim spurningum sem þú vilt svara biðjum við
þig um að setja spurningalistann í meðfylgjandi svarumslag. Búið er að greiða burðargjald
vegna póstsendingar, svo hægt er að setja umslagið í næsta póstkassa eða afhenda það á
pósthúsi.
Við þökkum þér kærlega fyrir þátttökuna í alþjóðlegu viðhorfakönnuninni.
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Q1 Almennt séð, myndir þú segja að fólk ætti að fara undantekningalaust að lögum, eða að
til séu sérstakar aðstæður þar sem fólk ætti að fylgja sannfæringu sinni, jafnvel þótt það þýði
að brjóta lög?
 Fara að lögum án undantekninga (1)
 Fylgja eigin sannfæringu í undantekningartilvikum (2)
 Get ekki valið (8)
Q2 Það eru ýmsar leiðir sem fólk eða samtök geta farið til að mótmæla aðgerðum stjórnvalda
sem þau eru mjög andvíg. Vinsamlega sýndu hvaða aðgerðir þú telur að ætti að leyfa og
hverjar ætti ekki að leyfa með því að merkja við einn svarmöguleika í hverri línu.
Örugglega
(1)

Sennilega
(2)

Sennilega
ekki (3)

Örugglega
ekki (4)

Get ekki
valið (8)

Skipuleggja
opna fundi til að
mótmæla
stjórnvöldum (1)











Skipuleggja
mótmæli og
mótmælagöngur
(2)











Q3 Sumt fólk hefur skoðanir sem taldar eru öfgakenndar af meirihlutanum. Ef þú hugsar um
fólk sem vill steypa stjórnvöldum af stóli með byltingu, telur þú að leyfa ætti slíku fólki að …
Örugglega
(1)

Sennilega (2)

Sennilega
ekki (3)

Örugglega
ekki (4)

Get ekki
valið (8)

...halda opna
fundi til að tjá
skoðanir
sínar? (1)











...gefa út
bækur sem
tjá skoðanir
þeirra? (2)











Q4 Í öllum réttarkerfum eru gerð mistök, en hvort finnst þér verra...
 ...að dæma saklausa manneskju seka, (1)
 ...að láta seka manneskju lausa? (2)
 Get ekki valið (8)

Q5 Hér á eftir eru nokkrar aðgerðir sem stjórnvöld geta beitt fyrir efnahagslífið. Vinsamlega
sýndu hvaða aðgerðum þú ert hlynnt(ur) og hvaða aðgerðum þú ert andvíg(ur).
Mjög
hlynnt(ur)
(1)

Hlynnt(ur)
(2)

Hvorki
hlynnt(ur)
né
andvíg(ur)
(3)

Andvíg(ur)
(4)

Mjög
andvíg(ur)
(5)

Get ekki
valið (8)

Draga úr
opinberum
útgjöldum (1)













Stjórnvöld
fjármagni
verkefni sem
skapa störf (2)













Draga úr
lagasetningum
um
atvinnurekstur
(3)













Styðja við
iðnað til að
þróa nýjar
vörur og tækni
(4)













Styðja við
atvinnugreinar
sem eru að
dragast
saman til að
vernda störf
(5)













Stytta
vinnuvikuna til
að skapa fleiri
störf (6)













Q6 Hér að neðan er listi yfir ýmis opinber útgjöld. Vinsamlega sýndu hvort þú myndir vilja
láta eyða meira eða minna í hvern málaflokk. Hafðu í huga að ef þú segir "mun meira", gæti
það krafist hærri skatta til að standa undir kostnaði.
Eyða
muna
meira (1)

Eyða
meira (2)

Eyða jafn
miklu og
nú (3)

Eyða
minna (4)

Eyða
mun
minna (5)

Get ekki
valið (8)

Umhverfið (1)













Heilbrigðismál (2)













Lögregla og
löggæsla (3)













Menntun (4)













Eftirlaun (6)













Atvinnuleysisbætur
(7)













Menning og listir
(8)













Q7 Á heildina litið, finnst þér að það eigi eða eigi ekki að vera hlutverk stjórnvalda að...
Á örugglega
að vera (1)

Á sennilega
að vera (2)

Á sennilega
ekki að vera
(3)

Á örugglega
ekki að vera
(4)

Get ekki
valið (8)

... útvega öllum
sem vilja starf (1)











... halda verðlagi í
skefjum (2)











... veita
heilbrigðisþjónustu
fyrir þá sem veikir
eru (3)











... veita öldruðum
viðunandi
lífsskilyrði (4)











... veita
atvinnulífinu
aðstoð við að
vaxa (5)











... veita
atvinnulausum
viðunandi
lífsskilyrði (6)











... minnka
tekjumun milli
ríkra og fátækra
(7)











... veita
háskólanemum úr
efnalitlum
fjölskyldum
fjárhagsaðstoð (8)











... útvega
viðunandi
húsnæði fyrir þá
sem hafa ekki efni
á því (9)











... koma á
ströngum lögum til
að lágmarka
skaðleg áhrif
iðnaðar á
umhverfið (10)











... stuðla að
jafnrétti milli karla
og kvenna (11)











Q8a Fólk hefur mismunandi skoðanir á því hver ætti að veita þjónustu á Íslandi. Hver
finnst þér að ætti helst að veita... Heilbrigðisþjónustu fyrir þá sem veikir eru?
 Stjórnvöld (1)
 Einkafyrirtæki/samtök rekin í hagnaðarskyni (2)
 Samtök sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni/góðgerðarsamtök/samvinnufélög (3)
 Trúfélög (4)
 Fjölskylda, ættingjar eða vinir (5)
 Get ekki valið (8)
Q8b Umönnun fyrir aldraða?
 Stjórnvöld (1)
 Einkafyrirtæki/samtök rekin í hagnaðarskyni (2)
 Samtök sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni/góðgerðarsamtök/samvinnufélög (3)
 Trúfélög (4)
 Fjölskylda, ættingjar eða vinir (5)
 Get ekki valið (8)
Q8c Grunnskólamenntun fyrir börn?
 Stjórnvöld (1)
 Einkafyrirtæki/samtök rekin í hagnaðarskyni (2)
 Samtök sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni/góðgerðarsamtök/samvinnufélög (3)
 Trúfélög (4)
 Fjölskylda, ættingjar eða vinir (5)
 Get ekki valið (8)
Q9 Hér að neðan er listi yfir fólk og stofnanir sem geta haft áhrif á stefnu
stjórnvalda. Vinsamlega lestu yfir listann og skrifaðu inn í reitina fyrir neðan þá bókstafi sem
þér finnst hafa mest og næstmest áhrif á aðgerðir íslenskra stjórnvalda.
A. Fjölmiðlar B.
Stéttarfélög C. Fyrirtæki, bankar og atvinnulífið D. Trúfélög/áhrifafólk innan trúfélaga E.
Skipulögð glæpastarfsemi F. Kjósendur ríkisstjórnarflokkanna G. Almennir borgarar
H. Félagasamtök I. Alþjóðastofnanir (t.d. Sameinuðu þjóðirnar,
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn) J. Get ekki valið((VINSAMLEGA RITAÐU BÓKSTAFINN Á
UNDAN ÞEIM SVARMÖGULEIKUM SEM ÞÚ VELUR Í REITINA FYRIR NEÐAN))
 Mest áhrif: (1) ____________________
 Næstmest áhrif: (2) ____________________
Q10 Hér eru tvær skoðanir á því hvað hefur áhrif á stefnumótun á Íslandi. Hvor þeirra kemst
nær þinni skoðun?
 Stefnumál á Íslandi ráðast frekar af því sem er að gerast í alþjóðahagkerfinu en því hver
situr í ríkisstjórn (1)
 Stefnumál á Íslandi ráðast frekar af því hver situr í ríkisstjórn en því sem er að gerast í
alþjóðahagkerfinu (2)
 Get ekki valið (8)

Q11 Nú viljum við spyrja þig nokkurra spurninga um borgaraleg réttindi og öryggi
almennings.
Telur þú að íslensk stjórnvöld ættu eða ættu ekki að hafa rétt til að gera
eftirarandi:
Ættu
örugglega
að hafa rétt
(1)

Ættu
sennilega
að hafa rétt
(2)

Ættu
sennilega
ekki að hafa
rétt (3)

Ættu
örgugglega
ekki að hafa
rétt (4)

Get ekki
valið (8)

... fylgjast með fólki
á
almenningssvæðum
með
eftirlitsmyndavélum?
(1)











... fylgjast með
tölvupósti og öðrum
upplýsingum sem
sendar eru á
netinu? (2)











Q12 Hér er kvarði frá 0 til 10 þar sem 0 er "allar upplýsingar stjórnvalda ættu að vera
opinberar, jafnvel þó það setti öryggi almennings í hættu" og 10 er "öryggi almennings á að
vera í forgangi, jafnvel þó það takmarkaði aðgengi að upplýsingum stjórnvalda". Hvar
myndirðu staðsetja sjálfa(n) þig á slíkum kvarða?
 Allar upplýsingar stjórnvalda ættu að vera opinberar, jafnvel þótt það setti öryggi
almennings í hættu 0 (0)
 1 (1)
 2 (2)
 3 (22)
 4 (23)
 5 (24)
 6 (25)
 7 (26)
 8 (27)
 9 (28)
 Öryggi almennings á að vera í forgangi, jafnvel þó það takmarkaði aðgengi að
upplýsingum stjórnvalda 10 (39)
 Get ekki valið (50)

Q13 Sumum finnst að stjórnvöld eigi að hafa rétt til að grípa til ákveðinna úrræða í nafni
þjóðaröryggis. Aðrir eru ósammála. Telur þú að íslensk stjórnvöld ættu eða ættu ekki að
hafa réttinn til að gera eftirfarandi:
Ættu
örugglega að
hafa rétt (1)

Ættu
sennilega að
hafa rétt (2)

Ættu
sennilega
ekki að hafa
rétt (3)

Ættu
örgugglega
ekki að hafa
rétt (4)

Get ekki
valið (8)

safna
upplýsingum
um alla sem
búa á Íslandi
án vitneskju
þeirra (1)











safna
upplýsingum
um alla sem
búa í öðrum
löndum án
vitneskju
þeirra (2)











Q14 Segjum sem svo að stjórnvöld grunaði að hryðjuverkaárás væri í uppsiglingu. Finnst
þér að yfirvöld ættu að hafa rétt til að...
Ættu
örugglega að
hafa rétt (1)

Ættu
sennilega að
hafa rétt (2)

Ættu
sennilega
ekki að hafa
rétt (3)

Ættu
örgugglega
ekki að hafa
rétt (4)

Get ekki
valið (8)

... halda fólki í
gæsluvarðhaldi
eins lengi og
þau vilja án
réttarhalda?
(1)











... hlera símtöl
fólks? (2)











... stöðva og
leita á fólki af
handahófi á
götum úti (3)











Q15 Hversu áhugasöm/samur myndirðu segja að þú værir um stjórnmál?
 Mjög áhugasöm/samur (1)
 Frekar áhugasöm/samur (2)
 Nokkuð áhugasöm/samur (3)
 Ekki mjög áhugasöm/samur (4)
 Alls ekki áhugasöm/samur (5)
 Get ekki valið (8)
Q16 Vinsamlega merktu við einn svarmöguleika í hverri línu til að sýna hversu sammála
eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum.
Mjög
sammála
(1)

Sammála
(2)

Hvorki
sammála
né
ósammála
(3)

Ósammála
(4)

Mjög
ósammála
(5)

Get
ekki
valið
(8)

Fólk eins og ég
hefur engin áhrif á
það hvað
stjórnvöld gera (1)













Mér finnst ég hafa
nokkuð góðan
skilning á þeim
mikilvægu pólitísku
verkefnum sem
blasa við landinu
(2)













Fólkið sem við
kjósum sem
þingmenn reynir
að standa við þau
loforð sem það
hefur gefið í
kosningabaráttunni
(3)













Hægt er að treysta
flestum
embættismönnum
til að gera það
sem er best fyrir
landið (4)













Q17a Þegar á heildina er litið, hvernig myndirðu lýsa sköttum á Íslandi í dag? ((Hér er átt
við alla skatta samanlagt, þar á meðal tekjuskatt, virðisaukaskatt og alla aðra.))
Fyrst,
fyrir þá sem eru með háar tekjur eru skattar …
 … alltof háir, (1)
 of háir, (2)
 nokkurn veginn eins og þeir eiga að vera, (3)
 of lágir, (4)
 eða, eru þeir alltof lágir? (5)
 Get ekki valið (8)
Q17b Næst, fyrir þá sem eru með meðaltekjur, eru skattar …
 … alltof háir, (1)
 of háir, (2)
 nokkurn veginn eins og þeir eiga að vera, (3)
 of lágir, (4)
 eða, eru þeir alltof lágir? (5)
 Get ekki valið (8)
Q17c Loks, fyrir þá sem eru með lágar tekjur, eru skattar …
 … alltof háir, (1)
 of háir, (2)
 nokkurn veginn eins og þeir eiga að vera, (3)
 of lágir, (4)
 eða, eru þeir alltof lágir? (5)
 Get ekki valið (8)
Q18 Almennt séð, hversu oft telur þú að skattayfirvöld á Íslandi geri eftirfarandi ...
Nánast alltaf
(1)

Oftast (2)

Stundum (3)

Nánast aldrei
(4)

Get ekki
valið (8)

...tryggi að
fólk greiði
skatta sína?
(1)











...komi fram
við alla í
samræmi við
lög, óháð
tengslum
þeirra eða
stöðu í
samfélaginu?
(2)











Q19 Almennt séð, hversu oft telur þú að einkarekin stórfyrirtæki á Íslandi geri eftirfarandi?
Nánast alltaf
(1)

Oftast (2)

Stundum (3)

Nánast aldrei
(4)

Get ekki
valið (5)

... fylgi lögum
og
reglugerðum?
(1)











... reyni að
komast hjá
því að greiða
skatta sína?
(2)











Q20 Að þínu mati, um það bil hversu margir stjórnmálamenn á Íslandi eru viðriðnir
spillingu?
 Nánast engir (1)
 Fáeinir (2)
 Nokkrir (3)
 Margir (4)
 Nánast allir (5)
 Get ekki valið (8)
Q21 og að þínu mati, um það bil hversu margir embættismenn á Íslandi eru viðriðnir
spillingu?
 Nánast engir (1)
 Fáeinir (2)
 Nokkrir (3)
 Margir (4)
 Nánast allir (5)
 Get ekki valið (8)
Q22 Síðastliðin fimm ár, hversu oft hefur þú eða einhver í þinni nánustu fjölskyldu átt í
samskiptum við opinberan starfsmann sem hefur gefið í skyn að hann vildi eða hefur beðið
um mútur eða greiða í staðinn fyrir þjónustu?
 Aldrei (1)
 Sjaldan (2)
 Nokkrum sinnum (3)
 Nokkuð oft (4)
 Mjög oft (5)
 Get ekki valið (8)

Q23 Hversu miklum árangri finnst þér íslenska ríkisstjórnin ná þessa dagana á eftirfarandi
sviðum?
Mjög
miklum
árangri
(1)

Frekar
miklum
árangri
(2)

Hvorki
miklum
né litlum
árangri
(3)

Frekar
litlum
árangri
(4)

Mjög
litlum
árangri
(5)

Get ekki
valið (8)

Veita
heilbrigðisþjónustu
fyrir þá sem veikir
eru? (5)













Að tryggja
viðunandi
lífsskilyrði eldri
borgara? (6)













Að takast á við
ógnir við öryggi
Íslands? (8)













vidbot Næst viljum við biðja þig um að taka afstöðu til nokkurra fullyrðinga um þróun íslensks
samfélags. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?
Mjög
sammála
(1)

Sammála
(2)

Hvorki
sammála
né
ósammála
(3)

Ósammála
(4)

Mjög
ósammála
(5)

Get
ekki
valið
(8)

Íslendingar eru
óðum að
fjarlægjast rætur
sínar og uppruna
(1)













Íslenskt
velferðarsamfélag
er í hættu (2)













Unga fólkið í dag
ber ekki virðingu
fyrir íslenskum
siðum og venjum
(11)













Fólk virðir ekki
reglur og lög
samfélagsins í
sama mæli og
áður (12)













Afbrot eru
vaxandi
vandamál á
Íslandi (5)













Aukin neysla
ólöglegra
vímuefna ógnar
íslensku
samfélagi (13)













Íslendingar taka
jól og páska ekki
eins hátíðlega nú
eins og þeir
gerðu áður (14)













Íslendingum er í
vaxandi mæli
sama um hvorn
annan (15)













Það hafa komið
of margir
innflytjendur til
Íslands á síðustu
árum (16)













Innflytjendur ógna
íslensku
samfélagi (10)













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

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


















































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






1903 (1903)
1902 (1902)
1901 (1901)
1900 (1900)

EDUCYRS Hversu mörg ár hefur þú verið í skóla? Hér er átt við öll ár í grunnskóla,
framhaldsskóla, háskóla og í fullu starfsnámi. Teldu saman ígildi ára í fullu námi. Þannig
væru tvö ár í hálfu námi ígildi eins árs í fullu námi. Ekki telja með ár sem þú hefur þurft að
endurtaka. Ef þú ert enn í námi teldu fjölda ára sem þú hefur lokið hingað til. Vinsamlega
skrifaðu fjölda ára eða merktu við svarmöguleika eftir því sem við á.
 (1) ____________________
 Ég hef aldrei gengið í skóla (0)
IS_DEGR Hver er hæsta prófgráða sem þú hefur lokið?
 Barnaskólastigi ekki lokið (1)
 Barnaskólapróf (til u.þ.b. 12 ára) (2)
 Unglingapróf (til u.þ.b. 14 ára) (3)
 Grunnskólapróf, gagnfræðapróf, landspróf (4)
 Stutt starfsnám á framhaldsskólastigi (t.d. húsmæðranám, styttra skipastjórnarnám,
grunndeildir í iðngreinum, styttra tónlistarnám) (5)
 Stúdentspróf, próf frá Háskólabrú, próf úr frumgreinadeild (6)
 Iðnnám (7)
 Lengra starfsnám á framhaldsskólastigi (t.d. sjúkraliðanám, nuddaranám, verslunarpróf)
(8)
 Starfsnám eftir lok framhaldsskólastigs (t.d. 4. stigs skipsstjórn eða vélstjórn, læknaritari)
(9)
 Iðnmeistararéttindi (10)
 Stutt hagnýtt nám á háskólastigi, diplóma (11)
 Stutt starfsnám á háskólastigi, grunndiplóma, 2-3 ár (t.d. kerfisfræði, rekstrarfræði,
tónmennta- og hljóðfærakennarar, tónlistarnám á háskólastigi, listnám á háskólastigi)
(12)
 Grunnnám í háskóla BA/BS/BEd eða viðbótardiplóma (13)
 Nám í háskóla sem er lengra en 4 ár en þó til 1. háskólagráðu, t.d. læknisfræði, lögfræði,
lyfjafræði, guðfræði, tannlæknisfræði (14)
 Meistaranám MA/MS (15)
 Doktorspróf PhD (16)
 Annað, hvað? (17) ____________________

WS_text Næst koma spurningar sem varða stöðu þína á vinnumarkaði. Með stöðu á
vinnumarkaði er átt við launað starf, í a.m.k. eina klukkustund á viku sem starfsmaður,
sjálfstætt starfandi eða starfsmaður í fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu. Ef þú ert án launaðrar
vinnu vegna tímabundinna veikinda, fæðingarorlofs, almenns orlofs, verkfalls eða þess háttar
svaraðu þá vinsamlegast út frá þeirri stöðu sem alla jafna á við þig.
WORK Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið
launaða vinnu?
 Ég er í launaðri vinnu (1)
 Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður (2)
 Ég hef aldrei verið í launaðri vinnu (3)
Condition: I am currently not in paid ... Is Selected. Skip To: The next questions deal with
some mor....Condition: I have never had paid work Is Selected. Skip To: Which of the
following best describes....
WRKHRS Hvað vinnur þú að jafnaði margar klukkustundir í launaðri vinnu í venjulegri
vinnuviku, að yfirvinnu meðtalinni? Ef þú ert í vinnu hjá fleiri en einum vinnuveitenda, eða
ef þú ert bæði starfsmaður og sjálfstætt starfandi, teldu þá vinsamlega heildarfjölda
vinnustunda þinna. Að jafnaði vinn ég
WS_det_text Næst er spurt nánar um stöðu þína á vinnumarkaði. Vinsamlega svaraðu út frá
aðalstarfi þínu ef þú ert starfandi hjá fleiri en einum vinnuveitanda, eða ef þú ert bæði í
launaðri vinnu og sjálfstætt starfandi. Vinsamlega svaraðu út frá síðasta aðalstarfi þínu ef þú
ert á eftirlaunum eða án atvinnu í augnablikinu.
EMPREL Ert þú/varst þú starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin
fjölskyldu?
 Starfsmaður (1)
 Sjálfstætt starfandi, ekki með starfsmenn í vinnu (2)
 Sjálfstætt starfandi með starfsmenn í vinnu (3)
 Í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu (4)
Display This Question:
If Are/were you an employee, self-employed, or working for your own family’s
business?Please tick one box only. Self-employed with employees Is Selected
NEMPLOY Hve marga starfsmenn varst þú með, fyrir utan sjálfa/n þig? Vinsamlega skrifaðu
inn
WRKSUP Hefur þú/hafðir þú mannaforráð?
með og bera ábyrgð á störfum annarra.
 Já (1)
 Nei (2)

Mannaforráð felur í sér að hafa yfirumsjón

Display This Question:
If Do/did you supervise other employees? Please tick one box only. Yes Is Selected
NSUP Hve mörgum starfsmönnum hefur/hafðir þú yfirumsjón með?Vinsamlega skrifaðu inn.

TYPORG1 Starfar/starfaðir þú fyrir stofnun eða fyrirtæki sem rekið er í hagnaðarskyni eða
ekki rekið í hagnaðarskyni? Fyrirtæki sem rekin eru í hagnaðarskyni eru til dæmis flest
einkafyrirtæki. Góðgerðasamtök og opinberar stofnanir eins og t.d. mennta- og
heilbrigðisstofnanir eru dæmi um stofnanir sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni.
 Ég starfa/starfaði fyrir stofnun/fyrirtæki, rekið í hagnaðarskyni (1)
 Ég starfa/starfaði fyrir stofnun/fyrirtæki, ekki rekið í hagnaðarskyni (2)
TYPORG2 Starfar/starfaðir þú fyrir opinberan atvinnurekanda eða atvinnurekanda í
einkageiranum?
 Opinberan atvinnurekanda (1)
 Atvinnurekanda í einkageiranum (2)
ISCO08a Hvert er/var aðalstarf þitt, þ.e. hvert er/var starfsheiti þitt? Vinsamlega lýstu í eins
skýru máli og mögulegt er.Starf mitt er/var:
 (1) ____________________
ISCO08b Hvers konar verkum sinnir/sinntir þú að mestum hluta í aðalstarfi þínu? Vinsamlega
lýstu í eins skýru máli og mögulegt er.
 (1) ____________________
ISCO08c Hvers konar starfsemi fer/fór fram á vinnustaðnum? Vinsamlega lýstu í eins skýru
máli og mögulegt er.
 (1) ____________________
MAINSTAT Hvað af eftirtöldu lýsir best núverandi stöðu þinni?
Ef þú ert án launaðrar
vinnu vegna tímabundinna veikinda, fæðingarorlofs, almenns orlofs, verkfalls eða þess háttar
vinsamlegast svaraðu út frá þeirri stöðu sem alla jafna á við um þig.
 Í launaðri vinnu (sem starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða starfandi í fyrirtæki í eigu eigin
fjölskyldu) (1)
 Atvinnulaus og í leit að vinnu (2)
 Í námi (sem ekki er greitt fyrir af atvinnurekanda), í skóla (jafnvel þótt þú sért í sumarfríi)
(3)
 Starfsnemi eða í starfsþjálfun/á samningi (4)
 Langveik(ur) eða öryrki (5)
 Á eftirlaunum (6)
 Heimavinnandi - að sinna heimilisstörfum, börnum eða öðrum einstaklingum (7)
 Annað (9)
PARTLIV Átt þú maka eða ert þú í föstu sambandi? Ef já, búið þið saman?
 Já, ég á maka eða er í föstu sambandi og við búum saman (1)
 Já, ég á maka eða er í föstu sambandi en við búum ekki saman (2)
 Nei, ég á hvorki maka né er í föstu sambandi (3)
Condition: No, I don’t have a spouse/p... Is Selected. Skip To: Are you or have you ever been
a membe....

SPWtext Næstu spurningar varða stöðu maka þíns, eða þess aðila sem þú ert í föstu
sambandi með, á vinnumarkaði. Með stöðu á vinnumarkaði er átt við launað starf, í a.m.k.
eina klukkustund á viku sem starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða starfsmaður í fyrirtæki í
eigu eigin fjölskyldu. Ef hann/hún er án launaðrar vinnu vegna tímabundinna veikinda,
fæðingarorlofs, almenns orlofs, verkfalls eða þess háttar vinsamlegast svaraðu út frá þeirri
stöðu sem alla jafna á við hann/hana.
SPWORK Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur
hann/hún áður unnið launaða vinnu eða hefur hann/hún aldrei unnið launaða vinnu?
 Hann/hún er í launaðri vinnu (1)
 Hann/hún er ekki í launaðri vinnu núna en hefur verið það áður (2)
 Hann/hún hefur aldrei verið í launaðri vinnu (3)
Condition: He/she is currently not in ... Is Selected. Skip To: The next questions deal with
some mor....Condition: He/she has never had paid work Is Selected. Skip To: Which of the
following best describes....
SPWRKHRS Hvað vinnur maki þinn, eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með, að
jafnaði margar klukkustundir í launaðri vinnu í venjulegri vinnuviku, að yfirvinnu
meðtalinni?
Ef hann/hún er í vinnu hjá fleiri en einum vinnuveitanda, eða ef hann/hún er
bæði starfsmaður og sjálfstætt starfandi, teldu þá vinsamlega heildarfjölda vinnustunda
hans/hennar. Vinsamlega skrifaðu inn. Að jafnaði vinnur hann/hún
SPDtext Næst er spurt nánar um stöðu maka þíns, eða þess aðila sem þú ert í föstu
sambandi með, á vinnumarkaði. Ef hann/hún er starfandi hjá fleiri en einum vinnuveitanda,
eða ef hann/hún er bæði starfsmaður og sjálfstætt starfandi, svaraðu þá vinsamlegast út frá
aðalstarfi hans/hennar.
Ef hann/hún er á eftirlaunum eða án atvinnu í augnablikinu,
svaraðu þá vinsamlegast út frá síðasta aðalstarfi hans/hennar.
SPEMPREL Er/var maki þinn, eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með, starfsmaður,
sjálfstætt starfandi eða í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu?
 Starfsmaður (1)
 Sjálfstætt starfandi, ekki með starfsmenn í vinnu (2)
 Sjálfstætt starfandi með starfsmenn í vinnu (3)
 Í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu (4)
SPWRKSUP Hefur/hafði maki þinn, eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með,
mannaforráð? Mannaforráð felur í sér að hafa yfirumsjón með og bera ábyrgð á störfum
annarra.
 Já (1)
 Nei (2)

SPISCO08a Hvert er/var aðalstarf hans/hennar, þ.e. hvert er/var starfsheiti
hans/hennar? Vinsamlega lýstu í eins skýru máli og mögulegt er.Starf hans/hennar er/var:
 (1) ____________________
SPISCO08b Hvers konar verkum sinnir/sinnti hann/hún að mestum hluta í aðalstarfi
sínu? Vinsamlega lýstu í eins skýru máli og mögulegt er.
 (1) ____________________
SPISCO08c Hvers konar starfsemi fer/fór fram á vinnustað hans/hennar? Vinsamlega lýstu í
eins skýru máli og mögulegt er.
 (1) ____________________
SPMAINST Hvað af eftirtöldu lýsir best núverandi stöðu maka þíns, eða þess aðila sem þú
ert í föstu sambandi með?
Ef hann/hún er án launaðrar vinnu vegna tímabundinna
veikinda, fæðingarorlofs, almenns orlofs, verkfalls eða þess háttar vinsamlegast svaraðu út
frá þeirri stöðu sem alla jafna á við hann/hana.
 Í launaðri vinnu (sem starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða starfandi í fyrirtæki í eigu eigin
fjölskyldu) (1)
 Atvinnulaus og í leit að vinnu (2)
 Í námi (sem ekki er greitt fyrir af atvinnurekanda) (3)
 Starfsnemi eða í starfsþjálfun/á samningi (4)
 Langveik(ur) eða öryrki (5)
 Á eftirlaunum (6)
 Heimavinnandi - að sinna heimilisstörfum, börnum eða öðrum einstaklingum (7)
 Annað (9)
UNION Ert þú eða hefur þú verið meðlimur í stéttarfélagi?
 Já, er meðlimur núna (1)
 Já, hef verið meðlimur, en er það ekki lengur (2)
 Nei, hef aldrei verið meðlimur (3)
IS_RELIG Tilheyrir þú einhverjum trúarbrögðum? Ef já, hvaða trúfélagi?
 Nei, tilheyri ekki trúarbrögðum eða trúfélagi (0)
 Þjóðkirkjunni (1)
 Kaþólskri trú (2)
 Mótmælendatrú en þó ekki Þjóðkirkjunni (3)
 Rétttrúnaðarkirkjunni (4)
 Annarri kristinni trú (5)
 Gyðingdómi (6)
 Islam (7)
 Búddisma (8)
 Hindúisma (9)
 Öðrum austrænum trúarbrögðum (10)
 Ásatrú (11)
 Öðrum trúarbrögðum (12)

ATTEND Að frátöldum sérstökum tilefnum, s.s. hjónavígslum, jarðarförum o.þ.h., hve oft
sækir þú trúarlegar athafnir?
 Nokkrum sinnum í viku eða oftar (1)
 Einu sinni í viku (2)
 Tvisvar eða þrisvar í mánuði (3)
 Einu sinni í mánuði (4)
 Nokkrum sinnum á ári (5)
 Einu sinni á ári (6)
 Sjaldnar en einu sinni á ári (7)
 Aldrei (8)
TOPBOT Sumir hópar eru alla jafna ofarlega í þjóðfélagsstiganum og aðrir neðarlega. Hér
fyrir neðan er kvarði sem nær frá efsta þrepi þjóðfélagsstigans til hins neðsta. Hvar myndir þú
staðsetja sjálfa/n þig á þessum kvarða?
 10 - Efst (10)
 9 (9)
 8 (8)
 7 (7)
 6 (6)
 5 (5)
 4 (4)
 3 (3)
 2 (2)
 1 - Neðst (1)
VOTE_LE Sumt fólk nú til dags kýs af ýmsum ástæðum ekki í kosningum. Kaust þú í síðustu
alþingiskosningum á Íslandi í október 2016?
 Já, ég kaus (1)
 Nei, ég kaus ekki (2)
 Ég hafði ekki kosningarétt í síðustu kosningum (3)

Display This Question:
If Some people don't vote nowadays for one reason or another. Did you vote in the last
icelandic nat... Yes, I did vote Is Selected
IS_PRTY Hvaða flokk kaust þú í síðustu alþingiskosningum í október 2016?
 Alþýðufylkinguna (R) (1)
 Bjarta framtíð (A) (2)
 Dögun (P) (3)
 Flokk fólksins (F) (4)
 Framsóknarflokkinn (B) (5)
 Húmanistaflokkinn (H) (6)
 Íslensku þjóðfylkinguna (E) (7)
 Pírata (P) (8)
 Samfylkinguna (S) (9)
 Sjálfstæðisflokkinn (D) (10)
 Viðreisn (C) (11)
 Vinstri hreyfinguna - grænt framboð (V) (12)
 Annan flokk, hvern? (13) ____________________
 Skilaði auðu (14)

IS_ETHN Tilheyrir þú þjóðarbroti eða þjóðernislegum minnihlutahópi hér á Íslandi?
 Já, hverjum? (1) ____________________
 Nei (2)
HOMPOP Að sjálfum/sjálfri þér meðtöldum/meðtalinni, hve margir, að börnum meðtöldum,
búa að staðaldri á heimilinu?Vinsamlega veldu tölu í hverjum reit. Talan sem birtist í
reitnum „total" á að samsvara fjölda fólks sem býr að staðaldri á þínu heimili.
______ Fullorðnir, 18 ára og eldri? (1)
______ Börn, á aldrinum 6-17 ára? (2)
______ Börn, 5 ára og yngri? (3)
IS_RINC Hverjar eru heildartekjur þínar að jafnaði á mánuði fyrir skatt og annan frádrátt?
Með heildartekjum er átt við öll laun, aukavinnu, yfirvinnu, námslán, tryggingabætur,
lífeyristekjur, húsaleigubætur o.þ.h. samanlagt.Vinsamlega áætlaðu upphæðina ef þú veist
hana ekki nákvæmlega.
 Heildartekjur mínar á mánuði eru að jafnaði: (1) ____________________
 Vil ekki svara (7)

Display This Question:
If Including yourself, how many people – including children – usually live in your
household?Please choose a number in each category. The number appearing in the "total"
row should be the number of pe... Adults of 18 years and older Is Greater Than 1
IS_INC Hverjar eru heildartekjur heimilis þíns að jafnaði á mánuði fyrir skatt og annan
frádrátt? Með heildartekjum er átt við öll laun, aukavinnu, yfirvinnu, námslán,
tryggingabætur, lífeyristekjur, húsaleigubætur o.þ.h. samanlagt.Vinsamlega áætlaðu
upphæðina ef þú veist hana ekki nákvæmlega.
 Heildartekjur heimilisins á mánuði eru að jafnaði: (1) ____________________
 Vil ekki svara (7)
MARITAL Hver er núverandi lagaleg hjúskaparstaða þín?Ef þú hefur aldrei verið í hjónabandi
en ert í óskráðri sambúð, merktu við „Einhleypur / hef aldrei verið í hjónabandi.“
 Í hjónabandi (1)
 Í skráðri sambúð (2)
 Skilin/n að borði og sæng (3)
 Fráskilin/n (4)
 Ekkja/ekkill (5)
 Einhleyp(ur), hef aldrei verið í hjónabandi/skráðri sambúð (6)
F_BORN Í hvaða landi fæddist faðir þinn? Vinsamlega skrifaðu inn landið eða merktu við
svarmöguleikann.
 Íslandi (1)
 Öðru landi en Íslandi, hvaða? (2) ____________________
M_BORN Í hvaða landi fæddist móðir þín?Vinsamlega skrifaðu inn landið eða merktu við
svarmöguleikann.
 Íslandi (1)
 Öðru landi en Íslandi, hvaða? (2) ____________________
URBRURAL Hvernig myndir þú lýsa staðnum þar sem þú býrð?
 Borg (1)
 Úthverfi borgar (2)
 Bær/Bæ á landsbyggðinni (3)
 Minni þéttbýliskjarna (4)
 Bóndabæ eða annars konar sveitaheimili (5)

