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ISSP
Alþjóðlega viðhorfakönnunin
Borgaravitund

Með þessari könnun er ætlun okkar að kanna viðhorf fólks til lýðræðisþátttöku og
áhrifa almennings á ákvarðanir stjórnvalda. Þótt þér sé að sjálfsögðu ekki skylt að
taka þátt í könnuninni er afar brýnt að sem flestir svari, þannig að könnunin
endurspegli sem best ólík viðhorf. Það eru engin rétt eða röng svör, það sem skiptir
mestu máli er að afla upplýsinga um þín viðhorf.
Með fyrirfram þökk og von um góðar viðtökur,

Guðbjörg Andrea Jónsdóttir
Forstöðumaður Félagsvísindastofnunar

Skiptar skoðanir eru á því hvað geri fólk að góðum borgurum. Hvert er þitt
mat á því, á kvarða frá 1 til 7, þar sem 1 þýðir alls ekki mikilvægt og 7 þýðir
mjög mikilvægt, hversu mikilvægt er:
Vinsamlega dragðu hring um þann tölustaf sem best lýsir þinni skoðun.
Alls ekki
mikilvægt

Mjög Get ekki
mikilvægt valið

1. Að taka alltaf þátt í kosningum

1

2

3

4

5

6

7

8

2. Að reyna aldrei að svíkja undan skatti

1

2

3

4

5

6

7

8

3. Að fara alltaf að lögum og reglum

1

2

3

4

5

6

7

8

4. Að fylgjast með aðgerðum stjórnvalda

1

2

3

4

5

6

7

8

5. Að taka virkan þátt í starfi félaga- og
stjórnmálasamtaka

1

2

3

4

5

6

7

8

6. Að reyna að skilja röksemdafærslur
þeirra sem eru annarrar skoðunar en þú

1

2

3

4

5

6

7

8

7. Að velja vörur af pólitískum,
siðferðislegum- eða
umhverfisverndarástæðum, jafnvel þótt
þær séu aðeins dýrari

1

2

3

4

5

6

7

8

8. Að hjálpa fólki á Íslandi sem er verr statt
en þú sjálf(ur)

1

2

3

4

5

6

7

8

9. Að hjálpa fólki annars staðar í
heiminum sem er verr statt en þú
sjálf(ur)

1

2

3

4

5

6

7

8

Það eru ýmsir hópar í samfélaginu.
Hvað finnst þér um að eftirtaldir hópar haldi opna fundi?
Já,
Já,
Nei, líklega Nei, alls
skilyrðislaust líklega
ekki
ekki

10. Ættu öfgasinnaðir trúarhópar að fá
að halda opna fundi?
11. Ætti fólk sem vill steypa
ríkisstjórninni af stóli með valdi að fá
að halda opna fundi?
12. Ætti fólk með fordóma gagnvart
öðrum kynþáttum eða
þjóðernisminnihlutum að fá að
halda opna fundi?
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Get ekki
valið

Hér að neðan er listi yfir nokkrar pólitískar og samfélagslegar aðgerðir sem
fólk getur gripið til. Vinsamlegast merktu við hverja þeirra,
- hvort þú hafir gripið til hennar á síðastliðnu ári
- hvort þú hafir gert það einhvern tímann áður
- hvort þú hafir ekki gert það en gætir hugsanlega gert það
- eða hvort þú hafir ekki gert það og myndir ekki undir nokkrum
kringumstæðum gera það
Já, á
síðastliðnu
ári

13. Skrifað undir undirskriftarlista
14. Sniðgengið, eða vísvitandi keypt
ákveðnar vörur af pólitískum,
siðferðislegum- eða
umhverfisverndarástæðum
15. Tekið þátt í mótmælum
16. Sótt pólitíska samkomu eða fjöldafund
17. Haft samband við, eða reynt að hafa
samband við, stjórnmálamann eða
opinberan embættismann til að koma
skoðunum þínum á framfæri
18. Gefið fé eða aflað fjár fyrir samfélagslega eða pólitíska starfsemi
19. Haft samband við eða komið fram í
fjölmiðlum til að koma skoðunum
þínum á framfæri
20. Tjáð stjórnmálaskoðanir þínar á
internetinu
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Já, fyrir
meira en
ári síðan

Nei, en gæti
Nei, og
Get ekki
hugsanlega myndi aldrei
valið
gert það
gera það

21. Hversu oft notar þú fjölmiða, þar með talið sjónvarp, dagblöð, útvarp og internetið,
til að afla þér upplýsinga eða frétta um stjórnmál?
Nokkrum sinnum á dag
Einu sinni á dag
5-6 daga vikunnar
3-4 daga vikunnar
1-2 daga vikunnar
Sjaldnar en einn dag í viku
Aldrei
Get ekki valið
22. Hversu marga einstaklinga ert þú að jafnaði í samskiptum við á dæmigerðum virkum
degi, þar með talið fólk sem þú býrð með?
Átt er við maður-á-mann samskipti við alla þá sem þú spjallar, talar eða átt umræður
við. Þetta getur verið augliti til auglitis, í síma, með pósti eða á internetinu.
Vinsamlegast teldu aðeins til einstaklinga sem þú þekkir. Veldu það svar sem þú telur
komast næst hinu rétta.
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
0-4 einstaklinga
5-9
10-19
20-49
50 eða fleiri
Get ekki valið
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Fólk er stundum í ólíkum hópum eða samtökum. Ert þú í og tekur virkan þátt í
einhverjum af eftirfarandi hópum/samtökum, ert þú í þeim en tekur ekki
virkan þátt, varst þú í þeim áður en ekki lengur eða hefur þú aldrei verið í
þeim?
Var
áður í

Er í og tek Er í en tek
virkan
ekki virkan
þátt
þátt

Hef aldrei
verið í

Get ekki
valið

23. Stjórnmálaflokki
24. Stéttarfélagi, fyrirtækjasamtökum
eða fagfélagi
25. Kirkju, eða öðru trúfélagi
26. Íþrótta-, tómstunda eða menningarhópi
27. Öðrum sjálfboðaliðasamtökum

Skoðanir á réttindum fólks í lýðræðisríkjum eru mismunandi. Á kvarðanum
1 til 7, þar sem 1 er alls ekki mikilvægt og 7 er mjög mikilvægt, hversu
mikilvægt er:
Vinsamlega dragðu hring um þann tölustaf sem best lýsir þinni skoðun.
Alls ekki
mikilvægt

Mjög Get ekki
mikilvægt valið

28. Að allir borgarar búi við viðunandi lífskjör

1

2

3

4

5

6

7

8

29. Að stjórnvöld virði og verndi réttindi
minnihlutahópa

1

2

3

4

5

6

7

8

30. Að almenningur fái aukin tækifæri til að taka þátt
í ákvarðanatökum ríkis og sveitarfélaga

1

2

3

4

5

6

7

8

31. Að almenningur megi taka þátt í borgaralegri
óhlýðni þegar hann vill andmæla aðgerðum
stjórnvalda

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

34. Að þeir sem búið hafa í landi til langs tíma en eru
ekki ríkisborgarar, hafi rétt til að kjósa í
þingkosningum

1

2

3

4

5

6

7

8

35. Að borgarar hafi rétt til að taka ekki þátt í
kosningum

1

2

3

4

5

6

7

8

36. Að öllum sé séð fyrir heilbrigðisþjónustu

1

2

3

4

5

6

7

8

32. Að stjórnvöld virði lýðræðisleg
réttindi undir öllum kringumstæðum
33. Að fólk sem dæmt er fyrir alvarlega glæpi missi
borgaraleg réttindi sín
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Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?
Mjög
Sammála Hvorki Ósammála Mjög
sammála
sammála
ósammála
né
ósammála

Get ekki
valið

37. Fólk eins og ég hefur ekkert um það að
segja hvað stjórnvöld aðhafast
38. Ég held að stjórnvöldum standi á sama
um hvað fólki eins og mér finnst
39. Ég tel mig hafa nokkuð góðan skilning á
mikilvægum pólitískum viðfangsefnum
sem Ísland stendur frammi fyrir
40. Ég held að flestir á Íslandi séu betur
upplýstir en ég um stjórnmál og
stjórnvöld

Segjum að lagafrumvarp lægi fyrir á Alþingi sem þú teldir óréttlátt eða
skaðlegt.
Mjög
líklegt

41. Ef slík staða kæmi upp, hversu líklegt er
að þú, upp á þitt einsdæmi eða með öðrum,
gætir gert eitthvað í því?
42. Ef þú myndir láta á það reyna, hversu
líklegt er að Alþingi tæki kröfur
þínar/ykkar alvarlega?

43. Hversu mikinn áhuga hefur þú á stjórnmálum?
Mjög mikinn áhuga
Frekar mikinn áhuga
Ekki mikinn áhuga
Alls engan áhuga
Get ekki valið
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Frekar
líklegt

Ekki mjög
líklegt

Alls ekki
líklegt

Get ekki
valið

44. Í stjórnmálum er stundum talað um vinstri og hægri. Hvar myndir þú staðsetja þig á
kvarða frá 0-10 þar sem 0 er lengst til vinstri og 10 er lengst til hægri?
Vinsamlega dragðu hring um þann tölustaf sem best lýsir þinni skoðun.
Vinstri

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Hægri

Get ekki valið

10

98

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?
Mjög Sammála Hvorki Ósammála Mjög
Get ekki
sammála
sammála
valið
ósammála
né
ósammála

45. Oftast er hægt að treysta fólki í ríkisstjórn
til að gera hið rétta
46. Flestir stjórnmálamenn eru aðeins í
stjórnmálum í eigin hagsmunaskyni

47. Ef fólk fengi tækifæri til, hversu oft heldur þú að það myndi notfæra sér þig og
hversu oft heldur þú að það myndi reyna að vera sanngjarnt?
Nánast alltaf reyna að notfæra sér mig
Oftast reyna að notfæra sér mig
Oftast reyna að vera sanngjarnt
Nánast alltaf reyna að vera sanngjarnt
Get ekki valið
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48. Almennt séð, myndir þú segja að fólki sé treystandi eða að þú getir aldrei farið of
varlega í samskiptum við annað fólk?
Fólki er nánast alltaf treystandi
Fólki er yfirleitt treystandi
Yfirleitt er aldrei of varlega farið í samskiptum við annað fólk
Nánast aldrei er of varlega farið í samskiptum við annað fólk
Get ekki valið
49. Þegar þú hittir vini, ættingja og samstarfsfólk, hversu oft ræðið þið stjórnmál?
Oft
Stundum
Sjaldan
Aldrei
Get ekki valið
50. Þegar þú hefur sterkar skoðanir á stjórnmálum, hversu oft reynir þú að sannfæra
vini þína, ættingja eða samstarfsfólk um skoðanir þínar?
Oft
Stundum
Sjaldan
Aldrei
Get ekki valið
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Ef þú hugsar um stjórnmál á Íslandi, að hvaða leyti ertu sammála eða
ósammála eftirfarandi fullyrðingum?

51. Stjórnmálaflokkar hvetja fólk til að
taka virkan þátt í stjórnmálum

Sammála Hvorki Ósammála Mjög
Mjög
sammála né
sammála
ósammála
ósammála

52. Stjórnmálaflokkar gefa kjósendum
ekki raunverulegt val um stefnur
53. Þjóðaratkvæðagreiðsla er góð leið til að
komast að niðurstöðu í mikilvægum
pólitískum málum
54. Ef þú hugsar um síðustu þingkosningar á Íslandi, hversu heiðarlegar voru þær
varðandi talningu atkvæða og þegar greint var frá niðurstöðum atkvæðagreiðslu?
Mjög heiðarlegar
Frekar heiðarlegar
Hvorki heiðarlegar né óheiðarlegar
Frekar óheiðarlegar
Mjög óheiðarlegar
Get ekki valið
55. Ef þú hugsar um síðustu þingkosningar á Íslandi, hversu sanngjarnar voru þær hvað
varðar tækifæri frambjóðenda og flokka í kosningabaráttunni?
Mjög sanngjarnar
Frekar sanngjarnar
Hvorki sanngjarnar né ósanngjarnar
Frekar ósanngjarnar
Mjög ósanngjarnar
Get ekki valið
56. Ef þú hugsar um almannaþjónustu á Íslandi, hversu mikil áhersla er lögð á að þjóna
hagsmunum almennings?
Mjög mikil áhersla
Frekar mikil áhersla
Ekki mikil áhersla
Engin áhersla
Get ekki valið
9

Get ekki
valið

57. Hversu útbreidd telur þú að spilling sé í almannaþjónustu á Íslandi?
Næstum enginn er viðriðinn
Fáir eru viðriðnir
Þó nokkrir eru viðriðnir
Margir eru viðriðnir
Næstum allir eru viðriðnir
Get ekki valið

Ef þú ættir að taka afstöðu til eftirfarandi atriða, hvar myndir þú staðsetja
þig á kvarðanum 0 til 10 þar sem 0 stendur fyrir mjög illa og 10 fyrir mjög
vel:
Vinsamlega dragðu hring um þann tölustaf sem best lýsir þinni skoðun.
Mjög illa

Mjög vel

Get ekki
valið

58. Hversu vel virkar lýðræðið á Íslandi
um þessar mundir?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

59. En fyrir 10 árum síðan? Hversu vel
virkaði lýðræðið á Íslandi þá?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

60. En ef við hugsum 10 ár fram í tímann?
Hversu vel heldur þú að lýðræði á
Íslandi muni virka þá?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

98

Hversu oft gerir þú eftirfarandi að jafnaði:
Nokkrum
sinnum á
dag

Einu
sinni á
dag

61. Lest umfjöllun um
stjórnmál í dagblöðum?
62. Horfir á fréttir um
stjórnmál í sjónvarpi?
63. Hlustar á fréttir um
stjórnmál í útvarpi?
64. Notar þú internetið til að
fá fréttir eða upplýsingar
um stjórnmál?
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5-6
daga í
viku

3-4
daga í
viku

1-2
Sjaldnar Aldrei
daga í en 1 dag í
viku
viku

Get ekki
valið

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?
Mjög
sammála

Sammála

Hvorki
Ósammála
sammála né
ósammála

Mjög
ósammála

65. Ég ber traust til lögreglunnar og starfa
hennar
66. Lögreglan kemur jafnt fram við alla
67. Varðst þú fyrir afbroti árið 2014?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
Já, ég varð fyrir einu eða fleiri afbrotum og tilkynnti það til lögreglu
(Vinsamlega svaraðu næst spurningu 69)
Já, ég varð fyrir einu eða fleiri afbrotum en tilkynnti það ekki til lögreglu
(Vinsamlega svaraðu næst spurningu 68)
Já, ég varð fyrir fleiri en einu afbroti og tilkynnti hluta þeirra til lögreglu en önnur ekki
(Vinsamlega svaraðu næst spurningu 68)
Nei, ég varð ekki fyrir afbroti og tilkynnti því ekkert slíkt til lögreglu
(Vinsamlega svaraðu næst spurningu 69)
Veit ekki
Vil ekki svara

68. Hvers vegna tilkynntir þú ekki afbrotið sem þú varðst fyrir? Merktu við það sem
þú telur eiga best við.
Brot var ekki nægilega alvarlegt
Leysti málið sjálf(ur), vissi hver brotamaðurinn var
Lögregla ekki nauðsynleg (ekki lögreglumál)
Tilkynnti atvikið til annarra yfirvalda
Fæ tjónið ekki bætt frá tryggingafélagi
Taldi að lögregla gæti ekkert aðhafst, vantaði sannanir
Taldi að lögregla myndi ekki vilja gera neitt í málinu
Treysti ekki lögreglunni
Aðrar ástæður
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69. Ef þú átt, eða áttir maka, varðst þú fyrir einhverju af eftirtöldu af hendi
hans/hennar árið 2014?
Með maka er átt við eiginmann/konu, sambýlismann/konu eða kærasta/kærustu.
Á ekki maka og hef ekki átt maka

Vinsamlegast merktu við allt sem við á.
Að komið væri í veg fyrir að þú fengir sanngjarnan hluta af innkomu heimilisins
Að komið væri í veg fyrir að þú hittir vini og ættingja
Að krafist væri aðgangs að síðum eins og heimabanka, samfélagsmiðlum eða tölvupósti án þess
að veita þér sama aðgang
Að endurtekið væri gert lítið úr þér svo þér fyndist þú einskis virði
Að þér væri ógnað eða hótað, sem getur t.d. falið í sér hótanir um að taka af þér barn/börn, að
meiða þig eða einhvern nákominn þér, hótanir um að beita vopni eða hótanir um líflát
Að þú værir beitt(ur) ofbeldi, t.d. ýtt, haldið niðri, verið slegin(n) kinnhest, sparkað í þig, þú
verið bitin(n) eða kýld(ur) með hnefa eða öðru, eða einhverju hent í þig. Þrengt að öndunarvegi
þínum eða beitt vopni gegn þér, t.d. hníf
Að þú værir þvinguð(aður) eða reynt að þvinga þig til kynferðislegra athafna, t.d. samfara eða
annarra kynferðismaka
Nei, ég varð ekki fyrir neinu af eftirtöldu af hendi maka eða fyrrum maka árið 2014
Veit ekki
Vil ekki svara

70. Hver er kynhneigð þín?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
Gagnkynhneigð
Samkynhneigð
Tvíkynhneigð
Önnur kynhneigð
Óviss
Veit ekki
Vil ekki svara
71. Hefur þú laðast á rómantískan eða kynferðislegan hátt að manneskju af sama kyni og þú?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
Já, oftar en 3 sinnum
Já, 1-3 sinnum
Nei aldrei
Veit ekki
Vil ekki svara
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Næst koma spurningar um kynvitund þína og hvort þú skilgreinir þig sem
transmanneskju.
Trans er regnhlífarheiti yfir fólk sem fer út fyrir það sem er talið
hefðbundið kyn, þar undir eru trans karlar og trans konur. Sumt transfólk
fer í aðgerðir og kynleiðréttingarferli, annað transfólk fer ekki í slíkt ferli.
Sumt transfólk vill hvorki skilgreina sig sem konu né karl, en vill blöndu af
báðu.
72. Upplifir þú kyn þitt á óhefðbundinn hátt t.d. skilgreinir þig sem trans og eða langar að
fara í kynleiðréttingarferli?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
Nei
Já, ég er transmanneskja
Já, ég hef íhugað að skilgreina mig sem transmanneskju
Já, ég er á annan hátt með óhefðbundna kynvitund, til dæmis finnst ég
stundum ekki tilheyra "réttu" kyni eða vil hvorki skilgreina mig sem karl né
konu
Veit ekki
Vil ekki svara

73. Hefur þú farið í eða ert þú sem stendur í kynleiðréttingarferli?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
Já
Nei
Vil ekki svara
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Þá koma nokkrar spurningar um bakgrunn þinn.
74. Ert þú
Karl
Kona
Vil ekki svara

75. Hvað ár ert þú fædd(ur)?
[Ritaðu fullt ártal, þ.e. fjóra tölustafi]

76. Hversu mörgum árum hefur þú lokið í skóla?
Þá er átt við öll ár í grunnskóla, framhaldsskóla, háskóla og í fullu starfsnámi.
Teldu saman ígildi ára, þar með talið skyldunám. Þannig væru tvö ár í hálfu
námi ígildi eins árs í fullu námi. Ef þú ert enn í námi teldu fjölda ára sem þú
hefur lokið hingað til.
Fjöldi ára:

Ég hef aldrei gengið í skóla
Veit ekki
Vil ekki svara
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77. Hver er hæsta prófgráða þín?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
Barnaskólastigi ekki lokið
Barnaskólapróf (til u.þ.b. 12 ára)
Unglingapróf (til u.þ.b. 14 ára)
Grunnskólapróf, gagnfræðapróf, landspróf
Stutt starfsnám á framhaldsskólastigi (t.d. húsmæðranám, styttra skipastjórnarnám,
grunndeildir í iðngreinum, styttra tónlistarnám)
Stúdentspróf, próf frá Háskólabrú, próf úr frumgreinadeild
Iðnnám
Lengra starfsnám á framhaldsskólastigi (t.d. sjúkraliðanám, nuddaranám, verslunarpróf)
Starfsnám eftir lok framhaldsskólastigs (t.d. 4. stigs skipsstjórn eða vélstjórn, læknaritari)
Iðnmeistararéttindi
Stutt hagnýtt nám á háskólastigi, diplóma
Stutt starfsnám á háskólastigi, grunndiplóma, 2-3 ár (t.d. kerfisfræði, rekstrarfræði,
tónmennta- og hljóðfærakennarar, tónlistarnám á háskólastigi, listnám á háskólastigi)
Grunnnám í háskóla BA/BS/BEd eða viðbótardiplóma
Nám í háskóla sem er lengra en 4 ár en þó til 1. háskólagráðu, s.s. læknisfræði,
lögfræði, lyfjafræði, guðfræði, tannlæknisfræði
Meistaranám MA/MS
Doktorspróf PhD
Annað, hvað?
Veit ekki
Vil ekki svara
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Næst koma spurningar sem varða stöðu þína á vinnumarkaði.
Með stöðu á vinnumarkaði er hér átt við launað starf, í a.m.k. eina
klukkustund á viku sem starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða starfsmaður í
fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu.
Ef þú ert tímabundið án launaðrar vinnu vegna veikinda, fæðingarorlofs,
almenns orlofs, verkfalls eða þess háttar svaraðu þá vinsamlegast út frá þeirri
stöðu sem alla jafna á við þig.
78. Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei
unnið launaða vinnu?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
Ég er í launaðri vinnu (Vinsamlega svaraðu næst spurningu 79)
Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður (Vinsamlega svaraðu
næst spurningu 80)
Ég hef aldrei verið í launaðri vinnu (Vinsamlega svaraðu næst spurningu 87)
Vil ekki svara

79. Hvað vinnur þú að jafnaði marga tíma í launaðri vinnu í venjulegri vinnuviku, að
yfirvinnu meðtalinni?
Ef þú ert í vinnu hjá fleiri en einum vinnuveitenda, eða ef þú ert bæði starfsmaður
og sjálfstætt starfandi, teldu þá vinsamlega heildarfjölda vinnustunda þinna.
Fjöldi klukkustunda á viku, yfirvinna meðtalin:
Vil ekki svara
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Næst er spurt nánar um stöðu þína á vinnumarkaði.
Vinsamlegast 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.
Vinsamlegast svaraðu út frá síðasta aðalstarfi þínu ef þú ert á eftirlaunum eða
án atvinnu í augnablikinu.

80. Ert þú/varst þú starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin
fjölskyldu?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
Starfsmaður
Sjálfstætt starfandi, ekki með starfsmenn í vinnu
Sjálfstætt starfandi með starfsmenn í vinnu.
Hve marga starfsmenn, fyrir utan sjálfa(n) þig?
Í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu
Vil ekki svara

81. 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.
Já, hve mörgum starfsmönnum hefur/hafðir þú yfirumsjón með?
Nei
Vil ekki svara
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82. Starfar/starfaðir þú fyrir stofnun eða fyrirtæki sem rekið er í gróðaskyni eða ekki
rekið í gróðaskyni?
Fyrirtæki sem rekin eru í gróðaskyni 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 gróðaskyni.
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
Ég starfa/starfaði fyrir stofnun/fyrirtæki, rekið í gróðaskyni
Ég starfa/starfaði fyrir stofnun/fyrirtæki, ekki rekið í gróðaskyni
Veit ekki
Vil ekki svara
83. Starfar/starfaðir þú fyrir opinberan atvinnurekanda eða atvinnurekanda í
einkageiranum?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
Opinberan atvinnurekanda
Atvinnurekanda í einkageiranum
Veit ekki
Vil ekki svara
84. Hvert er/var aðalstarf þitt, þ.e. hvert er/var starfsheiti þitt? Vinsamlega lýstu í eins stuttu
og skýru máli og mögulegt er.

85. Hvers konar verkum sinnir/sinntir þú að mestum hluta í aðalstarfi þínu? Vinsamlega
lýstu í eins stuttu og skýru máli og mögulegt er.

86. Hvers konar starfsemi fer/fór fram á vinnustaðnum? Vinsamlega lýstu í eins stuttu
og skýru máli og mögulegt er.
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87. Hvað af eftirtöldu lýsir best núverandi stöðu þinni?
Ef þú ert tímabundið án launaðrar vinnu vegna veikinda, fæðingarorlofs, almenns
orlofs, verkfalls eða þess háttar vinsamlegast svaraðu út frá þeirri atvinnustöðu
sem alla jafna á við um þig.
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
Í launaðri vinnu (sem starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða starfandi í fyrirtæki í
eigu eigin fjölskyldu)
Atvinnulaus og í leit að vinnu
Í námi (sem ekki er greitt fyrir af atvinnurekanda)
Starfsnemi eða í starfsþjálfun
Langveik(ur) eða öryrki
Á eftirlaunum
Heimavinnandi - að sinna heimilisstörfum, börnum eða öðrum einstaklingum
Annað
Vil ekki svara

88. Átt þú maka eða ert þú í föstu sambandi? Ef já, búið þið saman?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
Já, ég á maka eða er í föstu sambandi og við búum saman
(Vinsamlega svaraðu næst spurningu 89)
Já, ég á maka eða er í föstu sambandi en við búum ekki saman
(Vinsamlega svaraðu næst spurningu 89)
Nei, ég á hvorki maka né er í föstu sambandi
(Vinsamlega svaraðu næst spurningu 97)
Vil ekki svara

19

Næstu spurningar varða stöðu maka þíns, eða þess aðila sem þú ert í föstu
sambandi með, á vinnumarkaði.
Með stöðu á vinnumarkaði er hér átt við launað starf, í a.m.k. eina
klukkustund á viku sem starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða starfsmaður í
fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu.
Ef hann/hún er tímabundið án launaðrar vinnu vegna veikinda,
fæðingarorlofs, almenns orlofs, verkfalls eða þess háttar vinsamlegast svaraðu
út frá þeirri atvinnustöðu sem alla jafna á við hann/hana.

89. Er hann/hún í launaðri vinnu, hefur hann/hún áður unnið launaða vinnu eða hefur
hann/hún aldrei unnið launaða vinnu?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
Hann/hún er í launaðri vinnu (Vinsamlega svaraðu næst spurningu 90)
Hann/hún er ekki í launaðri vinnu núna en hefur verið það áður (Vinsamlega
svaraðu næst spurningu 91)
Hann/hún hefur aldrei verið í launaðri vinnu (Vinsamlega svaraðu næstu
spurningu 96)
Vil ekki svara

90. Hvað vinnur hann/hún að jafnaði marga tíma í launaðri vinnu í venjulegri
vinnuviku, að yfirvinnu meðtalinni?
Ef hann/hún er í vinnu hjá fleiri en einum vinnuveitanda, eða ef hann/hún er bæði
starfsmaður og sjálfstætt starfandi, teldu þá vinsamlegast heildarfjölda
vinnustunda hans/hennar.
Fjöldi klukkustunda á viku, yfirvinna meðtalin:
Veit ekki
Vil ekki svara
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Næst er spurt nánar um stöðu maka þíns, eða þess aðila sem þú ert í föstu
sambandi með, á vinnumarkaði.
Ef hann/hún er starfandi hjá fleiri en einum vinnuveitanda, eða ef hann/hún er
bæði 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.
91. Er/var hann/hún starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða í starfi hjá fyrirtæki í eigu
eigin fjölskyldu?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
Starfsmaður
Sjálfstætt starfandi, ekki með starfsmenn í vinnu
Sjálfstætt starfandi með starfsmenn í vinnu
Í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu
Veit ekki
Vil ekki svara

92. Hefur/hafði hann/hún mannaforráð?
Mannaforráð felur í sér að hafa yfirumsjón með og bera ábyrgð á störfum annarra.
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
Já
Nei
Veit ekki
Vil ekki svara
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93. Hvert er/var aðalstarf hans/hennar, þ.e. hvert er/var starfsheiti hans/hennar?
Vinsamlega lýstu í eins stuttu og skýru máli og mögulegt er.

94. Hvers konar verkum sinnir/sinnti hann/hún að mestum hluta í aðalstarfi sínu?
Vinsamlega lýstu í eins stuttu og skýru máli og mögulegt er.

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

96. Hvað af eftirtöldu lýsir best núverandi stöðu hans/hennar?
Ef hann/hún er tímabundið án launaðrar vinnu vegna veikinda, fæðingarorlofs,
almenns orlofs, verkfalls eða þess háttar vinsamlegast svaraðu út frá þeirri
atvinnustöðu sem alla jafna á við hann/hana.
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
Í launaðri vinnu (sem starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða starfandi í fyrirtæki í
eigu eigin fjölskyldu)
Atvinnulaus og í leit að vinnu
Í námi (sem ekki er greitt fyrir af atvinnurekanda)
Starfsnemi eða í starfsþjálfun
Langveik(ur) eða öryrki
Á eftirlaunum
Heimavinnandi - að sinna heimilisstörfum, börnum eða öðrum einstaklingum
Annað
Veit ekki
Vil ekki svara
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97. Ert þú eða hefur þú verið meðlimur í stéttarfélagi?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
Já, er meðlimur núna
Já, hef verið meðlimur, en er það ekki lengur
Nei, hef aldrei verið meðlimur
Veit ekki
Vil ekki svara

98. Tilheyrir þú einhverjum trúarbrögðum eða trúfélagi?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
Nei, tilheyri ekki trúarbrögðum eða trúfélagi

Búddisma

Þjóðkirkjunni

Hindúisma

Kaþólskri trú

Öðrum austrænum trúarbrögðum

Mótmælendatrú en þó ekki Þjóðkirkjunni

Ásatrú

Rétttrúnaðarkirkjunni

Öðrum trúarbrögðum

Annarri kristinni trú
Veit ekki
Gyðingdómi
Vil ekki svara
Islam
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99. Að frátöldum sérstökum tilefnum, s.s. hjónavígslum, jarðarförum o.þ.h., hve oft
sækir þú trúarlegar athafnir?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
Nokkrum sinnum í viku eða oftar
Einu sinni í viku
Tvisvar eða þrisvar í mánuði
Einu sinni í mánuði
Nokkrum sinnum á ári
Einu sinni á ári
Sjaldnar en einu sinni á ári
Aldrei
Veit ekki
Vil ekki svara

100. 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 dragðu hring um þann tölustaf sem best lýsir þinni skoðun.
10 - Efst
9
8
7
6
5
4
3
2
1 - Neðst
Veit ekki
Vil ekki svara

24

101. Sumt fólk nú til dags kýs af ýmsum ástæðum ekki í kosningum. Kaust þú í síðustu
alþingiskosningum á Íslandi í apríl 2013?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
Já, ég kaus (Vinsamlega svaraðu næst spurningu 102)
Nei, ég kaus ekki (Vinsamlega svaraðu næst spurningu 103)
Ég hafði ekki kosningarétt í síðustu kosningum (Vinsamlega svaraðu næst
spurningu 103)
Vil ekki svara
102. Hvaða flokk kaust þú í síðustu alþingiskosningum í apríl 2013?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
Alþýðufylkinguna (R)
Bjarta framtíð (A)
Dögun (P)
Flokk heimilanna (I)
Framboð Sturlu Jónssonar (K)
Framsóknarflokkinn (B)
Hægri græna (G)
Húmanistaflokkinn (H)
Landsbyggðarflokkinn (M)
Lýðræðisvaktina (L)
Pírata (Þ)
Regnbogann (J)
Samfylkinguna - (S)
Sjálfstæðisflokkinn (D)
Vinstri hreyfinguna - grænt framboð (V)
Annan flokk, hvern?
Skilaði auðu
Veit ekki
Vil ekki svara
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103. Tilheyrir þú þjóðarbroti eða þjóðernislegum minnihlutahópi hér á Íslandi?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
Já
Nei
Veit ekki
Vil ekki svara
104. Að sjálfum/sjálfri þér meðtöldum/meðtalinni, hve margir…
…fullorðnir, 18 ára og eldri búa að staðaldri á heimili þínu?
…en börn, á aldrinum 6-17 ára?
…en börn, 5 ára og yngri?
Hvað búa þá margir að staðaldri á heimilinu í allt?
105. 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.
Vinsamlegast áætlaðu upphæðina ef þú veist hana ekki nákvæmlega.
Heildartekjur mínar á mánuði eru að jafnaði:

kr.

Veit ekki
Vil ekki svara

Ef þú býrð ein(n), vinsamlega svaraðu næst spurningu 107.
106. 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.
Vinsamlegast áætlaðu upphæðina ef þú veist hana ekki nákvæmlega.
Heildartekjur heimilisins á mánuði eru að jafnaði:
Veit ekki
Vil ekki svara
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kr.

107. Hver er núverandi hjúskaparstaða þín?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
Í hjónabandi
Í sambúð (óskráðri)
Í skráðri sambúð
Skilin(n) að borði og sæng
Fráskilin(n)
Ekkja/ekkill
Einhleyp(ur), hef aldrei verið í hjónaband
Vil ekki svara
108. Í hvaða landi fæddist faðir þinn?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
Á Íslandi
Öðru landi en Íslandi, hvaða?
Veit ekki
Vil ekki svara
109. Í hvaða landi fæddist móðir þín?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
Á Íslandi
Öðru landi en Íslandi, hvaða?
Veit ekki
Vil ekki svara
110. Hvernig myndir þú lýsa staðnum þar sem þú býrð?
.

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika.
Borg
Úthverfi borgar
Bæ á landsbyggðinni (t.d. Akureyri, Selfoss, Ísafjörður)
Minni þéttbýliskjarna (t.d. Flúðir)
Bóndabæ eða annars konar sveitaheimili
Veit ekki
Vil ekki svara
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Við þökkum þér kærlega fyrir þátttöku þína í þessari könnun.
Þú getur sett þennan lista í svarumslagið sem fylgdi með
spurningalistanum og sett það ófrímerkt í póst.
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Iceland
ISSP 2014 – Citizenship II
Questionnaire
(Web version)

introCawi
ISSP
Alþjóðlega viðhorfakönnunin
Borgaravitund

Ef þú vilt taka hlé í miðri könnun og halda áfram síðar er í lagi að loka spurningalistanum, fara inn í tengilinn
aftur og ljúka við könnunina. Svörin vistast sjálfkrafa í kerfinu.

Smelltu á "Áfram" til að hefja könnunina

Kæra þökk fyrir að samþykkja að taka þátt.

Guðbjörg Andrea Jónsdóttir

Forstöðumaður Félagsvísindastofnunar

Q1_9

Skiptar skoðanir eru á því hvað geri fólk að góðum borgurum. Hvert er þitt mat á því, á kvarða frá 1
til 7, þar sem 1 þýðir alls ekki mikilvægt og 7 þýðir mjög mikilvægt, hversu mikilvægt er:
2

3

4

5

Alls
ekki
mikilvæ
gt

6
Mjög
mikilvæ
gt

Get
ekki
valið

7
1
Að taka alltaf þátt í kosningum
Að reyna aldrei að svíkja
undan skatti
Að fara alltaf að lögum og
reglum
Að fylgjast með aðgerðum
stjórnvalda
Að taka virkan þátt í starfi
félaga- og stjórnmálasamtaka
Að reyna að skilja
röksemdafærslur þeirra sem
eru annarrar skoðunar en þú
Að velja vörur af pólitískum,
siðferðislegum- eða
umhverfisverndarástæðum,
jafnvel þótt þær séu aðeins
dýrari
Að hjálpa fólki á Íslandi sem er
verr statt en þú sjálf(ur)
Að hjálpa fólki annars staðar í
heiminum sem er verr statt en
þú sjálf(ur)

Q10_12
Það eru ýmsir hópar í samfélaginu. Hvað finnst þér um að eftirtaldir hópar haldi opna fundi?
Já,
skilyrðislaust

Já, líklega

Nei, líklega
ekki

Nei, alls ekki Get ekki valið

Ættu öfgasinnaðir trúarhópar
að fá að halda opna fundi?
Ætti fólk sem vill steypa
ríkisstjórninni af stóli með valdi
að fá að halda opna fundi?
Ætti fólk með fordóma
gagnvart öðrum kynþáttum eða
þjóðernisminnihlutum að fá að
halda opna fundi?

Q13_20
Hér að neðan er listi yfir nokkrar pólitískar og samfélagslegar aðgerðir sem fólk getur gripið til.
Vinsamlegast merktu við hverja þeirra,

•

hvort þú hafir gripið til hennar á síðastliðnu ári,

•

hvort þú hafir gert það einhvern tímann áður,

•

hvort þú hafir ekki gert það en gætir hugsanlega gert það

•

eða hvort þú hafir ekki gert það og myndir ekki undir nokkrum kringumstæðum gera það.
Já, á
Já, fyrir meira Nei, en gæti Nei, og myndi Get ekki valið
síðastliðnu ári en ári síðan
hugsanlega
aldrei gera
gert það
það
Skrifað undir undirskriftarlista
Sniðgengið, eða vísvitandi
keypt ákveðnar vörur af
pólitískum, siðferðislegum- eða
umhverfisverndarástæðum
Tekið þátt í mótmælum
Sótt pólitíska samkomu eða
fjöldafund
Haft samband við, eða reynt
að hafa samband við,
stjórnmálamann eða opinberan
embættismann til að koma
skoðunum þínum á framfæri
Gefið fé eða aflað fjár fyrir
samfélagslega eða pólitíska
starfsemi
Haft samband við eða komið
fram í fjölmiðlum til að koma
skoðunum þínum á framfæri
Tjáð stjórnmálaskoðanir þínar
á internetinu

Q21
Hversu oft notar þú fjölmiða, þar með talið sjónvarp, dagblöð, útvarp og internetið, til að afla þér
upplýsinga eða frétta um stjórnmál?
Nokkrum sinnum á dag
Einu sinni á dag
5-6 daga vikunnar
3-4 daga vikunnar
1-2 daga vikunnar
Sjaldnar en einn dag í viku
Aldrei
Get ekki valið

Q22
Hversu marga einstaklinga ert þú að jafnaði í samskiptum við á dæmgerðum virkum degi, þar með
talið fólk sem þú býrð með?

Átt er við maður-á-mann samskipti við alla þá sem þú spjallar, talar eða átt umræður við. Þetta getur
verið augliti til auglitis, í síma, með pósti eða á internetinu. Vinsamlegast teldu aðeins til einstaklinga
sem þú þekkir. Veldu það svar sem þú telur komast næst hinu rétta.
0-4 einstaklinga
5-9
10-19
20-49
50 eða fleiri
Get ekki valið

Q23_27
Fólk er stundum í ólíkum hópum eða samtökum. Ert þú í og tekur virkan þátt í einhverjum af
eftirfarandi hópum/samtökum, ert þú í þeim en tekur ekki virkan þátt, varst þú í þeim áður en ekki
lengur eða hefur þú aldrei verið í þeim?
Er í og tek
virkan þátt

Er í en tek
ekki virkan
þátt

Var áður í

Hef aldrei
verið í

Get ekki valið

Stjórnmálaflokki
Stéttarfélagi,
fyrirtækjasamtökum eða
fagfélagi
Kirkju, eða öðru trúfélagi
Íþrótta-, tómstunda- eða
menningarhópi
Öðrum sjálfboðaliðasamtökum

Q28_36
Skoðanir á réttindum fólks í lýðræðisríkjum eru mismunandi. Á kvarðanum 1 til 7, þar sem 1 er alls
ekki mikilvægt og 7 er mjög mikilvægt, hversu mikilvægt er:
Alls ekki
mikilvæ
gt 1
Að allir borgarar búi við
viðunandi lífskjör
Að stjórnvöld virði og verndi
réttindi minnihlutahópa
Að almenningur fái aukin
tækifæri til að taka þátt í
ákvarðanatökum ríkis og
sveitarfélaga
Að almenningur megi taka þátt
í borgaralegri óhlýðni þegar
hann vill andmæla aðgerðum
stjórnvalda
Að stjórnvöld virði lýðræðisleg
réttindi undir öllum
kringumstæðum

2

3

4

5

6

Mjög
mikilvæ
gt 7

Get
ekki
valið

Að þeir sem búið hafa í landi til
langs tíma en eru ekki
ríkisborgarar, hafi rétt til að
kjósa í þingkosningum
Að borgarar hafi rétt til að taka
ekki þátt í kosningum
Að öllum sé séð fyrir
heilbrigðisþjónustu

Q37_40
Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum:
Mjög
sammála

Sammála

Hvorki
sammála
né
ósammála

Ósammála

Mjög
ósammála

Get ekki
valið

Fólk eins og ég hefur ekkert
um það að segja hvað
stjórnvöld aðhafast
Ég held að stjórnvöldum standi
á sama um hvað fólki eins og
mér finnst
Ég tel mig hafa nokkuð góðan
skilning á mikilvægum
pólitískum viðfangsefnum sem
Ísland stendur frammi fyrir
Ég held að flestir á Íslandi séu
betur upplýstir en ég um
stjórnmál og stjórnvöld

Q41_42
Segjum að lagafrumvarp lægi fyrir á Alþingi sem þú teldir óréttlátt eða skaðlegt.
Mjög líklegt

Frekar líklegt

Ef slík stað kæmi upp, hversu
líklegt er að þú, upp á þitt
einsdæmi eða með öðrum,
gætir gert eitthvað í því?
Ef þú myndir láta á það reyna,
hversu líklegt er að Alþingi
tæki kröfur þínar/ykkar
alvarlega?

Q43
Hversu mikinn áhuga hefur þú á stjórnmálum?
Mjög mikinn áhuga
Frekar mikinn áhuga
Ekki mikinn áhuga
Alls engan áhuga

Ekki mjög
líklegt

Alls ekki
líklegt

Get ekki valið

Get ekki valið

Q44
Í stjórnmálum er stundum talað um vinstri og hægri. Hvar myndir þú staðsetja þig á kvarða frá 0-10
þar sem 0 er lengst til vinstri og 10 er lengst til hægri?
0 Vinstri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Hægri
Get ekki valið

Q45_46
Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?
Mjög
sammála

Sammála

Ósammála
Hvorki
sammála

Mjög
ósammála

Get ekki
valið

né
ósammála
Oftast er hægt að treysta fólki í
ríkisstjórn til að gera hið rétta
Flestir stjórnmálamenn eru
aðeins í stjórnmálum í eigin
hagsmunaskyni

Q47
Ef fólk fengi tækifæri til, hversu oft heldur þú að það myndi notfæra sér þig og hversu oft heldur þú
að það myndi reyna að vera sanngjarnt?
Nánast alltaf reyna að notfæra sér mig
Oftast reyna að notfæra sér mig
Oftast reyna að vera sanngjarnt
Nánast alltaf reyna að vera sanngjarnt
Get ekki valið

Q48
Almennt séð, myndir þú segja að fólki sé treystandi eða að þú getir aldrei farið of varlega í
samskiptum við annað fólk?
Fólki er nánast alltaf treystandi
Fólki er yfirleitt treystandi
Yfirleitt er aldrei of varlega farið í samskiptum við annað fólk
Nánast aldrei er of varlega farið í samskiptum við annað fólk
Get ekki valið

Q49
Þegar þú hittir vini, ættingja og samstarfsfólk, hversu oft ræðið þið stjórnmál?
Oft
Stundum
Sjaldan
Aldrei
Get ekki valið

Q50
Þegar þú hefur sterkar skoðanir á stjórnmálum, hversu oft reynir þú að sannfæra vini þína, ættingja
eða samstarfsfólk um skoðanir þínar?
Oft
Stundum
Sjaldan
Aldrei
Get ekki valið

Q51_53
Ef þú hugsar um stjórnmál á Íslandi, að hvaða leyti ertu sammála eða ósammála eftirfarandi
fullyrðingum?
Mjög
sammála

Stjórnmálaflokkar hvetja fólk til
að taka virkan þátt í
stjórnmálum
Stjórnmálaflokkar gefa
kjósendum ekki raunverulegt
val um stefnur
Þjóðaratkvæðagreiðsla er góð
leið til að komast að niðurstöðu

Sammála

Hvorki
sammála
né
ósammála

Ósammála

Mjög
ósammála

Get ekki
valið

í mikilvægum pólitískum málum

Q54
Ef þú hugsar um síðustu þingkosningar á Íslandi, hversu heiðarlegar voru þær varðandi talningu
atkvæða og þegar greint var frá niðurstöðum atkvæðagreiðslu?
Mjög heiðarlegar
Frekar heiðarlegar
Hvorki heiðarlegar né óheiðarlegar
Frekar óheiðarlegar
Mjög óheiðarlegar
Get ekki valið

Q55
Ef þú hugsar um síðustu þingkosningar á Íslandi, hversu sanngjarnar voru þær hvað varðar
tækifæri frambjóðenda og flokka í kosningabaráttunni?
Mjög sanngjarnar
Frekar sanngjarnar
Hvorki sanngjarnar né ósanngjarnar
Frekar ósanngjarnar
Mjög ósanngjarnar
Get ekki valið

Q56
Ef þú hugsar um almannaþjónustu á Íslandi, hversu mikil áhersla er lögð á að þjóna hagsmunum
almennings?
Mjög mikil áhersla
Frekar mikil áhersla
Ekki mikil áhersla
Engin áhersla
Get ekki valið

Q57
Hversu útbreidd telur þú að spilling sé í almannaþjónustu á Íslandi?
Næstum enginn er viðriðinn
Fáir eru viðriðnir
Þó nokkrir eru viðriðnir
Margir eru viðriðnir

Næstum allir eru viðriðnir
Get ekki valið

Q58_60
Ef þú ættir að taka afstöðu til eftirfarandi atriða, hvar myndir þú staðsetja þau á kvarðanum 0 til 10
þar sem 0 stendur fyrir mjög illa og 10 fyrir mjög vel:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mjög
illa

Ge
t
Mjög ek
vel
ki
val
ið

0

10

Hversu vel virkar lýðræðið á
Íslandi um þessar mundir?
En fyrir 10 árum síðan? Hversu
vel virkaði lýðræðið á Íslandi
þá?
En ef við hugsum 10 ár fram í
tímann? Hversu vel heldur þú
að lýðræði á Íslandi muni virka
þá?

Q61_64
Hversu oft gerir þú eftirfarandi að jafnaði:
Nokkru
m
sinnum
á dag

Einu
sinni á
dag

5-6
daga í
viku

3-4
daga í
viku

1-2
daga í
viku

Sjaldnar
en 1
dag í
viku

Aldrei

Get
ekki
valið

Lest umfjöllun um stjórnmál í
dagblöðum?
Horfir á fréttir um stjórnmál í
sjónvarpi?
Hlustar á fréttir um stjórnmál í
útvarpi?
Notar internetið til að fá fréttir
eða upplýsingar um stjórnmál?

Q65_66
Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum?
Mjög
sammála
Ég ber traust til lögreglunnar
og starfa hennar
Lögreglan kemur jafnt fram við
alla

Frekar
sammála

Hvorki
sammála né
ósammála

Frekar
ósammála

Mjög
ósammála

Q67
Varðst þú fyrir afbroti árið 2014?
Já, ég varð fyrir einu eða fleiri afbrotum og tilkynnti það til lögreglu
Já, ég varð fyrir einu eða fleiri afbrotum en tilkynnti það ekki til lögreglu
Já, ég varð fyrir fleiri en einu afbroti og tilkynnti hluta þeirra til lögreglu en önnur ekki
Nei, ég varð ekki fyrir afbroti og tilkynnti því ekkert slíkt til lögreglu
Veit ekki
Vil ekki svara

Q68
Hvers vegna tilkynntir þú ekki afbrotið sem þú varðst fyrir?
Merktu við það sem þú telur eiga best við
Brot var ekki nægilega alvarlegt
Leysti málið sjálf(ur), vissi hver brotamaðurinn var
Lögregla ekki nauðsynleg (ekki lögreglumál)
Tilkynnti atvikið til annarra yfirvalda
Fæ tjónið ekki bætt frá tryggingafélagi
Taldi að lögregla gæti ekkert aðhafst, vantaði sannanir
Taldi að lögregla myndi ekki vilja gera neitt í málinu
Treysti ekki lögreglunni
Aðrar ástæður

Q69
Ef þú átt, eða áttir maka, varðst þú fyrir einhverju af eftirtöldu af hendi hans/hennar árið 2014?

Með maka er átt við eiginmann/konu, sambýlismann/konu eða kærasta/kærustu.
Vinsamlegast merktu við allt sem við á.
Á ekki maka og hef ekki átt maka
Að komið væri í veg fyrir að þú fengir sanngjarnan hluta af innkomu heimilisins
Að komið væri í veg fyrir að þú hittir vini og ættingja
Að krafist væri aðgangs að síðum eins og heimabanka, samfélagsmiðlum eða tölvupósti án þess að
veita þér sama aðgang
Að endurtekið væri gert lítið úr þér svo þér fyndist þú einskis virði
Að þér væri ógnað eða hótað, sem getur t.d. falið í sér hótanir um að taka af þér barn/börn, að meiða
þig eða einhvern nákominn þér, hótanir um að beita vopni eða hótanir um líflát
Að þú værir beitt(ur) ofbeldi, t.d. ýtt, haldið niðri, verið slegin(n) kinnhest, sparkað í þig, þú verið
bitin(n) eða kýld(ur) með hnefa eða öðru, eða einhverju hent í þig. Þrengt að öndunarvegi þínum eða
beitt vopni gegn þér, t.d. hníf
Að þú værir þvinguð(aður) eða reynt að þvinga þig til kynferðislegra athafna, t.d. samfara eða annarra
kynferðismaka

Nei, ég varð ekki fyrir neinu af eftirtöldu af hendi maka eða fyrrum maka árið 2014
Veit ekki
Vil ekki svara

Q70
Hver er kynhneigð þín?
Gagnkynhneigð
Samkynhneigð
Tvíkynhneigð
Önnur kynhneigð
Óviss
Veit ekki
Vil ekki svara

Q71
Hefur þú laðast á rómantískan eða kynferðislegan hátt að manneskju af sama kyni og þú?
Já, oftar en 3 sinnum
Já, 1-3 sinnum
Nei aldrei
Veit ekki
Vil ekki svara

leidb72_73
Næst koma spurningar um kynvitund þína og hvort þú skilgreinir þig sem transmanneskju.

Trans er regnhlífarheiti yfir fólk sem fer út fyrir það sem er talið hefðbundið kyn, þar undir eru trans
karlar og trans konur. Sumt transfólk fer í aðgerðir og kynleiðréttingarferli, annað transfólk fer ekki í
slíkt ferli. Sumt transfólk vill hvorki skilgreina sig sem konu né karl, en vill blöndu af báðu.

Q72
Upplifir þú kyn þitt á óhefðbundinn hátt t.d. skilgreinir þig sem trans og eða langar að fara í
kynleiðréttingarferli?
Nei
Já, ég er transmanneskja
Já, ég hef íhugað að skilgreina mig sem transmanneskju

Já, ég er á annan hátt með óhefðbundna kynvitund, til dæmis finnst ég stundum ekki tilheyra „réttu“
kyni eða vil hvorki skilgreina mig sem karl né konu
Veit ekki
Vil ekki svara

Q73
Hefur þú farið í eða ert þú sem stendur í kynleiðréttingarferli?
Já
Nei
Vil ekki svara

Bak_inngangstexti
Þá koma nokkrar spurningar um bakgrunn þinn.

SEX_74
Ert þú
Karl
Kona
Vil ekki svara

BIRTH_75
Hvað ár ert þú fædd(ur)?

Ritaðu fullt ártal, þ.e. fjóra tölustafi.

Vil ekki svara

EDUCYRS_76_dupe
Hversu mörgum árum hefur þú lokið í skóla?

Þá er átt við öll ár í grunnskóla, framhaldsskóla, háskóla og í fullu starfsnámi. Teldu saman ígildi ára, þar
með talið skyldunám. Þannig væru tvö ár í hálfu námi ígildi eins árs í fullu námi. Ef þú ert enn í námi teldu
fjölda ára sem þú hefur lokið hingað til.
Fjöldi ára:

Ég hef aldrei gengið í skóla
Veit ekki
Vil ekki svara

nat_DEGR_77
Hver er hæsta prófgráða þín?
Barnaskólastigi ekki lokið
Barnaskólapróf (til u.þ.b. 12 ára)
Unglingapróf (til u.þ.b. 14 ára)
Grunnskólapróf, gagnfræðapróf, landspróf
Stutt starfsnám á framhaldsskólastigi (t.d. húsmæðranám, styttra skipastjórnarnám, grunndeildir í
iðngreinum, styttra tónlistarnám)
Stúdentspróf, próf frá Háskólabrú, próf úr frumgreinadeild
Iðnnám
Lengra starfsnám á framhaldsskólastigi (t.d. sjúkraliðanám, nuddaranám, verslunarpróf)
Starfsnám eftir lok framhaldsskólastigs (t.d. 4. stigs skipsstjórn eða vélstjórn, læknaritari)
Iðnmeistararéttindi
Stutt hagnýtt nám á háskólastigi, diplóma
Stutt starfsnám á háskólastigi, grunndiplóma, 2-3 ár (t.d. kerfisfræði, rekstrarfræði, tónmennta- og
hljóðfærakennarar, tónlistarnám á háskólastigi, listnám á háskólastigi)
Grunnnám í háskóla BA/BS/BEd eða viðbótardiplóma
Nám í háskóla sem er lengra en 4 ár en þó til 1. háskólagráðu, s.s. læknisfræði, lögfræði, lyfjafræði,
guðfræði, tannlæknisfræði
Meistaranám MA/MS
Doktorspróf PhD
Annað, hvað?

Veit ekki
Vil ekki svara

BVQ_5_6_inngangstexti
Næst koma spurningar sem varða stöðu þína á vinnumarkaði.
Með stöðu á vinnumarkaði er hér átt við launað starf, í a.m.k. eina klukkustund á viku sem
starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða starfsmaður í fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu.
Ef þú ert tímabundið án launaðrar vinnu vegna veikinda, fæðingarorlofs, almenns orlofs, verkfalls
eða þess háttar svaraðu þá vinsamlegast út frá þeirri stöðu sem alla jafna á við þig.

WORK_78
Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða vinnu?
Ég er í launaðri vinnu
Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður
Ég hef aldrei verið í launaðri vinnu
Vil ekki svara

WRKHRS_79
Hvað vinnur þú að jafnaði marga tíma í launaðri vinnu í venjulegri vinnuviku, að yfirvinnu
meðtalinni?

Ef þú ert í vinnu hjá fleiri en einum vinnuveitenda, eða ef þú ert bæði starfsmaður og sjálfstætt
starfandi, teldu þá vinsamlega heildarfjölda vinnustunda þinna.

Fjöldi klukkustunda á viku, yfirvinna meðtalin:

BVQ_07_08_inngangstexti
Næst er spurt nánar um stöðu þína á vinnumarkaði.
Vinsamlegast 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.
Vinsamlegast svaraðu út frá síðasta aðalstarfi þínu ef þú ert á eftirlaunum eða án atvinnu í
augnablikinu.

EMPREL_NEMPLOY_80
Ert þú/varst þú starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu?
Starfsmaður
Sjálfstætt starfandi, ekki með starfsmenn í vinnu
Sjálfstætt starfandi með
starfsmenn í vinnu. Hve
marga starfsmenn, fyrir utan
sjálfa(n) þig?
Í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu
Vil ekki svara

WRKSUP_NSUP_81
Hefur þú/hafðir þú mannaforráð?
Mannaforráð felur í sér að hafa yfirumsjón með og bera ábyrgð á störfum annarra.
Já, hve mörgum
starfsmönnum hefur/hafðir þú
yfirumsjón með?

Nei
Vil ekki svara

TYPORG1_82
Starfar/starfaðir þú fyrir stofnun eða fyrirtæki sem rekið er í gróðaskyni eða ekki rekið í gróðaskyni?
Fyrirtæki sem rekin eru í gróðaskyni 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
gróðaskyni.
Ég starfa/starfaði fyrir stofnun/fyrirtæki, rekið í gróðaskyni
Ég starfa/starfaði fyrir stofnun/fyrirtæki, ekki rekið í gróðaskyni
Veit ekki

Vil ekki svara

TYPORG2_83
Starfar/starfaðir þú fyrir opinberan atvinnurekanda eða atvinnurekanda í einkageiranum?
Opinberan atvinnurekanda
Atvinnurekanda í einkageiranum
Veit ekki
Vil ekki svara

ISCO08a_84
Hvert er/var aðalstarf þitt, þ.e. hvert er/var starfsheiti þitt?
Vinsamlega lýstu í eins stuttu og skýru máli og mögulegt er.

ISCO08b_85
Hvers konar verkum sinnir/sinntir þú að mestum hluta í aðalstarfi þínu?
Vinsamlega lýstu í eins stuttu og skýru máli og mögulegt er.

ISCO08c_86
Hvers konar starfsemi fer/fór fram á vinnustaðnum?
Vinsamlega lýstu í eins stuttu og skýru máli og mögulegt er.

MAINSTAT_87
Hvað af eftirtöldu lýsir best núverandi stöðu þinni?
Ef þú ert tímabundið án launaðrar vinnu vegna 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)
Atvinnulaus og í leit að vinnu
Í námi (sem ekki er greitt fyrir af atvinnurekanda)
Starfsnemi eða í starfsþjálfun

Langveik(ur) eða öryrki
Á eftirlaunum
Heimavinnandi - að sinna heimilisstörfum, börnum eða öðrum einstaklingum
Annað
Vil ekki svara

PARTLIV_88
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
Já, ég á maka eða er í föstu sambandi en við búum ekki saman
Nei, ég á hvorki maka né er í föstu sambandi
Vil ekki svara

BVQ_16_17_inngangstexti
Næstu spurningar varða stöðu maka þíns, eða þess aðila sem þú ert í föstu sambandi með, á
vinnumarkaði.
Með stöðu á vinnumarkaði er hér átt við launað starf, í a.m.k. eina klukkustund á viku sem
starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða starfsmaður í fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu.
Ef hann/hún er tímabundið án launaðrar vinnu vegna veikinda, fæðingarorlofs, almenns orlofs,
verkfalls eða þess háttar vinsamlegast svaraðu út frá þeirri stöðu sem alla jafna á við hann/hana.

SPWORK_89
Er hann/hún í launaðri vinnu, hefur hann/hún áður unnið launaða vinnu eða hefur hann/hún aldrei
unnið launaða vinnu?
Hann/hún er í launaðri vinnu
Hann/hún er ekki í launaðri vinnu núna en hefur verið það áður
Hann/hún hefur aldrei verið í launaðri vinnu
Vil ekki svara

SPWRKHRS_90
Hvað vinnur hann/hún að jafnaði marga tíma í launaðri vinnu í venjulegri vinnuviku, að yfirvinnu
meðtalinni?
Ef hann/hún er í vinnu hjá fleiri en einum vinnuveitanda, eða ef hann/hún er bæði starfsmaður og
sjálfstætt starfandi, teldu þá vinsamlegast heildarfjölda vinnustunda hans/hennar.
Fjöldi klukkustunda á viku, yfirvinna meðtalin:

Veit ekki
Vil ekki svara

BVQ_18_19_inngangstexti
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_91
Er/var hann/hún starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu?
Starfsmaður
Sjálfstætt starfandi, ekki með starfsmenn í vinnu
Sjálfstætt starfandi með starfsmenn í vinnu
Í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu
Veit ekki
Vil ekki svara

SPWRKSUP_92
Hefur/hafði hann/hún mannaforráð?
Mannaforráð felur í sér að hafa yfirumsjón með og bera ábyrgð á störfum annarra.
Já
Nei

Veit ekki
Vil ekki svara

SPISCO08a_93_dupe
Hvert er/var aðalstarf hans/hennar, þ.e. hvert er/var starfsheiti hans/hennar?
Vinsamlega lýstu í eins stuttu og skýru máli og mögulegt er.

SPISCO08b_94
Hvers konar verkum sinnir/sinnti hann/hún að mestum hluta í aðalstarfi sínu?
Vinsamlega lýstu í eins stuttu og skýru máli og mögulegt er.

SPISCO08c_95
Hvers konar starfsemi fer/fór fram á vinnustað hans/hennar?
Vinsamlega lýstu í eins stuttu og skýru máli og mögulegt er.

SPMAINST_96
Hvað af eftirtöldu lýsir best núverandi stöðu hans/hennar?
Ef hann/hún er tímabundið án launaðrar vinnu vegna 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)
Atvinnulaus og í leit að vinnu
Í námi (sem ekki er greitt fyrir af atvinnurekanda)
Starfsnemi eða í starfsþjálfun
Langveik(ur) eða öryrki
Á eftirlaunum
Heimavinnandi - að sinna heimilisstörfum, börnum eða öðrum einstaklingum
Annað
Veit ekki
Vil ekki svara

UNION_97
Ert þú eða hefur þú verið meðlimur í stéttarfélagi?
Já, er meðlimur núna
Já, hef verið meðlimur, en er það ekki lengur
Nei, hef aldrei verið meðlimur
Veit ekki
Vil ekki svara

nat_RELIG_98

Tilheyrir þú einhverjum trúarbrögðum eða trúfélagi?
Nei, tilheyri ekki trúarbrögðum eða trúfélagi
Þjóðkirkjunni
Kaþólskri trú
Mótmælendatrú en þó ekki Þjóðkirkjunni
Rétttrúnaðarkirkjunni
Annarri kristinni trú
Gyðingdómi
Islam
Búddisma
Hindúisma
Öðrum austrænum trúarbrögðum
Ásatrú
Öðrum trúarbrögðum
Veit ekki
Vil ekki svara

ATTEND_99
Að frátöldum sérstökum tilefnum, s.s. hjónavígslum, jarðarförum o.þ.h., hve oft sækir þú trúarlegar
athafnir?
Nokkrum sinnum í viku eða oftar
Einu sinni í viku
Tvisvar eða þrisvar í mánuði
Einu sinni í mánuði
Nokkrum sinnum á ári
Einu sinni á ári
Sjaldnar en einu sinni á ári
Aldrei
Veit ekki
Vil ekki svara

TOPBOT_100
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
9

8
7
6
5
4
3
2
1 - Neðst
Veit ekki
Vil ekki svara

VOTE_LE_101
Sumt fólk nú til dags kýs af ýmsum ástæðum ekki í kosningum.
Kaust þú í síðustu alþingiskosningum á Íslandi í apríl 2013?
Já, ég kaus
Nei, ég kaus ekki
Ég hafði ekki kosningarétt í síðustu kosningum
Vil ekki svara

nat_PRTY_102
Hvaða flokk kaust þú í síðustu alþingiskosningum í apríl 2013?

Alþýðufylkinguna (R)
Bjarta framtíð (A)
Dögun (P)
Flokk heimilanna (I)
Framboð Sturlu Jónssonar (K)
Framsóknarflokkinn (B)
Hægri græna (G)
Húmanistaflokkinn (H)
Landsbyggðarflokkinn (M)
Lýðræðisvaktina (L)
Pírata (Þ)
Regnbogann (J)
Samfylkinguna (S)
Sjálfstæðisflokkinn (D)
Vinstri hreyfinguna - grænt framboð (V)

Annan flokk, hver?

Skilaði auðu
Veit ekki
Vil ekki svara

nat_ETHN_103
Tilheyrir þú þjóðarbroti eða þjóðernislegum minnihlutahópi hér á Íslandi?
Já
Nei
Veit ekki
Vil ekki svara

HOMPOP_HHCHILDR_HHTODD_104_dupe
Að sjálfum/sjálfri þér meðtöldum/meðtalinni, hve margir…
…fullorðnir, 18 ára og eldri
búa að staðaldri á heimili
þínu?

…en börn, á aldrinum 6-17
ára?

…en börn, 5 ára og yngri?

Hvað búa þá margir að
staðaldri á heimilinu í allt?

nat_RINC_105
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.
Vinsamlegast áætlaðu upphæðina ef þú veist hana ekki nákvæmlega.
Heildartekjur mínar á mánuði í íslenskum krónum eru að jafnaði:

Veit ekki
Vil ekki svara

nat_INC_106
Hverjar eru heildartekjur heimilis þíns að jafnaði á mánuði fyrir skatt og annan frádrát?
Með heildartekjum er átt við öll laun, aukavinnu, yfirvinnu, námslán, tryggingabætur, lífeyristekjur,
húsaleigubætur o.þ.h. samanlagt.
Vinsamlegast áætlaðu upphæðina ef þú veist hana ekki nákvæmlega.
Heildartekjur heimilisins á mánuði í íslenskum krónum eru að jafnaði:

Veit ekki
Vil ekki svara

MARITAL_107

Hver er núverandi hjúskaparstaða þín?
Í hjónabandi
Í óskráðri sambúð
Í skráðri sambúð
Skilin(n) að borði og sæng
Fráskilin(n)
Ekkja/ekkill
Einhleyp(ur), hef aldrei verið í hjónabandi
Vil ekki svara

F_BORN_108
Í hvaða landi fæddist faðir þinn?
Á Íslandi
Öðru landi en Íslandi, hvaða?

Veit ekki
Vil ekki svara

M_BORN_109
Í hvaða landi fæddist móðir þín?
Á Íslandi
Öðru landi en Íslandi, hvaða?

Veit ekki
Vil ekki svara

URBRURAL_110
Hvernig myndir þú lýsa staðnum þar sem þú býrð?
Borg
Úthverfi borgar
Bæ á landsbyggðinni (t.d. Akureyri, Selfoss, Ísafjörður)
Minni þéttbýliskjarna (t.d. Flúðir)

Bóndabæ eða annars konar sveitaheimili
Veit ekki
Vil ekki svara

end
Við þökkum þér kærlega fyrir þátttöku þína í þessari könnun.

Ýttu á "Áfram" til að ljúka könnuninni.

endrefuse
Takk fyrir og bless.

endoutsidetarget
Þakka þér fyrir tíma þinn og hjálpina en því miður getum við ekki haldið áfram með þessa könnun.

Þeir sem svara könnuninni þurfa að nota XXX.

Enn og aftur þakka þér fyrir tíma þinn og hjálpina. Bless.

endoutsidequota
Frestur til að skila inn svörum í könnunina er liðinn og henni því lokið.

Þakka þér engu að síður fyrir áhugann.

