Iceland
ISSP 2020 – Environment IV
Questionnaire
(Icelandic)

Markmið könnunarinnar er að rannsaka viðhorf þeirra sem búa á Íslandi til umhverfismála. Svör
þátttakenda munu nýtast fræðimönnum, nemendum og öðrum sem hafa áhuga á að skoða umhverfismál.
Helstu niðurstöður könnunarinnar verða birtar á vefsíðu Félagsvísindastofnunar.

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,

Dr. Guðbjörg Andrea Jónsdóttir

Dr. Sigrún Ólafsdóttir

Forstöðumaður Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands

Prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands og
verkefnisstjóri Alþjóðlegu viðhorfakönnunarinnar á Íslandi

1a. Hvert af eftirfarandi málefnum er mikilvægast á Íslandi í dag?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
Heilbrigðismál
Menntun
Glæpir
Umhverfismál
Innflytjendamál
Efnahagsmál
Hryðjuverk
Fátækt
Ekkert af þessu
Get ekki valið
Vil ekki svara
1b. Hvert málefnanna er næst mikilvægast á Íslandi í dag?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
Heilbrigðismál
Menntun
Glæpir
Umhverfismál
Innflytjendamál
Efnahagsmál
Hryðjuverk
Fátækt
Ekkert af þessu
Get ekki valið
Vil ekki svara
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2. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?
Vinsamlega merktu við einn svarmöguleika í hverri línu
Hvorki
Mjög
sammála ÓsamSammála
né
sammála
mála
ósammála

Mjög
ósammála

Get ekki
valið

Vil
ekki
svara

a. Einkaframtakið er besta
leiðin til að leysa úr
efnahagsvandamálum á Íslandi
b. Það er á ábyrgð stjórnvalda
að minnka tekjumun á milli
þeirra sem hafa háar tekjur og
þeirra sem hafa lágar tekjur
c. Ísland ætti að takmarka
innflutning á erlendum vörum
til að vernda efnahagslíf
þjóðarinnar
d. Ísland ætti að takmarka
komu innflytjenda til landsins
til þess að vernda lifnaðarhætti
íslensku þjóðarinnar
e. Alþjóðleg samtök taka of
mikil völd af íslenska
ríkisvaldinu

3a. Hvaða aðgerð af listanum hér fyrir neðan telur þú að ætti að hafa fremstan forgang á Íslandi?
Vinsamlegast merktu við það atriði sem þú telur mikilvægast hérlendis.
Á Íslandi ætti að ....
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
Fremsta
forgangsatriði

Viðhalda reglu í þjóðfélaginu
Veita fólki meiri hlutdeild í ákvarðanatöku stjórnvalda
Sporna við hækkandi verðlagi
Vernda málfrelsi
Get ekki valið
Vil ekki svara
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3b. … og hvaða aðgerð af listanum telur þú að ætti að hafa næst fremstan forgang á Íslandi?
Vinsamlegast merktu við það atriði sem þú telur næst mikilvægast hérlendis.
Á Íslandi ætti að….
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
Næst
fremsta
forgangsatriði

Viðhalda reglu í þjóðfélaginu
Veita fólki meiri hlutdeild í ákvarðanatöku stjórnvalda
Sporna við hækkandi verðlagi
Vernda málfrelsi
Get ekki valið
Vil ekki svara

4. Almennt séð, hvort myndir þú segja að flestu fólki sé treystandi eða að gæta þurfi mikillar varúðar í
samskiptum við fólk? Vinsamlega merktu í einn reit til að sýna hvað þér finnst, þar sem 1 merkir að
mikillar varúðar þurfi að gæta en 5 merkir að flestum sé treystandi.

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
Gæta þarf
mikillar
varúðar

Flestu
fólki er
treystandi

1

2

3

4

5

☐

☐

☐

☐

☐

Get ekki
valið

☐

Vil ekki
svara

☐

5. Á kvarðanum 0 til 10, hversu mikið traust berð þú til eftirfarandi stofnana eða aðila? 0 þýðir að þú
treystir þeim alls ekki og 10 að þú treystir þeim fullkomlega
a. Rannsóknastofnunum háskóla
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
Alls
ekkert
traust

Algjört
traust

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Get
ekki
valið

Vil
ekki
svara

☐

☐
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b. Fréttamiðlum
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika

Alls
ekkert
traust

Algjört
traust

Get
ekki
valið

Vil
ekki
svara

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Algjört
traust

Get
ekki
valið

Vil
ekki
svara

c.

Viðskipta- og atvinnulífi
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika

Alls
ekkert
traust
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Algjört
traust

Get
ekki
valið

Vil
ekki
svara

☐

☐

d.

Alþingi
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika

Alls
ekkert
traust
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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6. Almennt séð, hversu miklar áhyggjur hefur þú af umhverfismálum? Vinsamlega merktu í einn reit
til að sýna hvað þér finnst, þar sem 1 þýðir að þú hafi alls engar áhyggjur og 5 þýðir að þú hafir mjög
miklar áhyggjur.
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
Alls engar
áhyggjur

Mjög
miklar
áhyggjur

1

2

3

4

5

☐

☐

☐

☐

☐

Get ekki
valið

☐

Vil
ekki
svara

☐

7. Hér er listi yfir nokkur ólík umhverfisvandamál. Hvaða vandamál, ef nokkurt, telur þú að sé stærsta
umhverfisvandamálið á Íslandi?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika

☐

Mengun lofts

1

Kemísk- og eitruð efni

2

Vatnsskortur

3

Vatnsmengun

4

Kjarnorkuúrgangur

5

Heimilisúrgangur

6

Loftslagsbreytingar

7

Erfðabreytt matvæli

8

Ofnýting náttúruauðlinda

9

Ekkert þessara atriða

10

Get ekki valið

-8

Vil ekki svara

-8

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
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8. Undanfarna áratugi hefur farið fram mikil umræða um loftslag heimsins og loftslagsbreytingar. Hver
eftirfarandi fullyrðinga lýsir skoðun þinni best?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
Loftslag heimsins hefur ekki verið að breytast (Vinsamlega svaraðu

1

spurningu 10 næst)

Loftslag heimsins hefur aðallega verið að breytast vegna náttúrulegra
orsaka (Vinsamlega svaraðu spurningu 9a næst)

2

Loftslag heimsins hefur hefur verið að breytast jafn mikið vegna
náttúrulegra orsaka og af mannavöldum (Vinsamlega svaraðu spurningu 9a

3

næst)

Loftslag heimsins hefur aðallega verið að breytast af mannavöldum

4

(Vinsamlega svaraðu spurningu 9a næst)

Get ekki valið
Vil ekki svara

9a. Á kvarðanum 0 til 10, hversu slæm eða góð áhrif telur þú að loftslagsbreytingar muni hafa á
heiminn allan? 0 þýðir gífurlega slæm og 10 gífurlega góð.
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
Gífurlega
slæm

Gífurlega
góð

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Get
ekki
valið

Vil
ekki
svara

☐

☐

9b. Á kvarðanum 0 til 10, hversu slæm eða góð áhrif telur þú að loftslagsbreytingar muni hafa á
Ísland? 0 þýðir gífurlega slæm og 10 gífurlega góð.
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
Gífurlega
slæm

Gífurlega
góð

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Get
ekki
valið

Vil
ekki
svara

☐

☐
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10. Vinsamlega lestu eftirfarandi fullyrðingar og gefðu til kynna hvort þú ert þeim sammála eða
ósammála.
Vinsamlega merktu við einn svarmöguleika í hverri línu

a. Nútímavísindi
munu leysa
umhverfisvandamál
okkar án þess
að
lifnaðarhættir
breytist mikið
b. Við höfum of
miklar
áhyggjur af
framtíð
umhverfisins
þessa dagana
en ekki nægar
af verðlagi og
atvinnu
c. Nánast allt
sem fylgir
nútímalifnaðar
háttum skaðar
umhverfið

d. Fólk hefur of
miklar
áhyggjur af
því að
mannlegar
framfarir skaði
umhverfið
e. Hagvöxtur er
forsenda þess
að unnt sé að
vernda
umhverfið á
Íslandi

Mjög
sammála

Sammála

Hvorki
sammála
né ósammála

Ósammála

Mjög
ósammála

Get ekki
valið

Vil ekki
svara

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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f.

Hagvöxtur er
alltaf
skaðlegur
umhverfinu

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

11a. Hversu fús værir þú til að greiða miklu hærra verð (fyrir vöru eða þjónustu) til þess að vernda
umhverfið?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
Mjög fús
Nokkuð fús
Hvorki fús né ófús
Nokkuð ófús
Mjög ófús
Get ekki valið
Vil ekki svara

11b.

... og hversu fús værir þú til að greiða miklu hærri skatta til þess að vernda umhverfið

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
Mjög fús
Nokkuð fús
Hvorki fús né ófús
Nokkuð ófús
Mjög ófús
Get ekki valið
Vil ekki svara
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11c.
... og hversu fús værir þú til að sætta þig við skerðingu á lífskjörum þínum til þess að vernda
umhverfið?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
Mjög fús
Nokkuð fús
Hvorki fús né ófús
Nokkuð ófús
Mjög ófús
Get ekki valið
Vil ekki svara

11d. Hversu tilbúin/n værir þú að samþykkja að náttúruverndarsvæði Íslands yrðu minnkuð til þess
að stuðla að efnahagsþróun?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
Mjög fús
Nokkuð fús
Hvorki fús né ófús
Nokkuð ófús
Mjög ófús
Get ekki valið
Vil ekki svara

12. Hversu sammála eða ósammála ertu hverri þessara fullyrðinga?
Vinsamlega merktu við einn svarmöguleika í hverri línu

a. Það er bara of erfitt
fyrir manneskju eins
og mig að gera mikið
í umhverfis málum á
Íslandi

Mjög
sammála

Sammála

Hvorki
sammála
né ósammála

Ósammála

Mjög
ósammála

Get ekki
valið

Vil ekki
svara

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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b. Ég geri það sem er
rétt fyrir umhverfið
jafnvel þó það kosti
mig meiri peninga
eða taki mig
lengri tíma
c. Það er margt
mikilvægara
í lífinu en að vernda
umhverfið
d. Það er enginn
tilgangur með því
að ég leggi mitt af
mörkum til
umhverfismála nema
aðrir
geri það líka.

e. Margar fullyrðingar
um umhverfisógnir
eru ýktar
f.

Ég á erfitt með að
átta mig á því hvort
að lifnaðarhættir
mínir bæti eða skaði
umhverfið

g. Umhverfisvandamál
hafa bein áhrif á
daglegt líf mitt

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

13a. Almennt séð, telur þú að loftmengun frá bílum sé...
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
... ákaflega skaðleg umhverfinu
mjög skaðleg
nokkuð skaðleg
ekki mjög skaðleg
eða, ekkert skaðleg umhverfinu
Get ekki valið
Vil ekki svara
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13b. Almennt séð, telur þú að loftmengun frá iðnaði sé...
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
... ákaflega skaðleg umhverfinu
mjög skaðleg
nokkuð skaðleg
ekki mjög skaðleg
eða, ekkert skaðleg umhverfinu
Get ekki valið
Vil ekki svara

13c. Og telur þú að kemísk efni og eiturefni sem notuð eru í landbúnaði séu...
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
... ákaflega skaðleg umhverfinu
mjög skaðleg
nokkuð skaðleg
ekki mjög skaðleg
eða, ekkert skaðleg umhverfinu
Get ekki valið
Vil ekki svara
13d. Og telur þú að mengun í ám, stöðuvötnum og lækjum á Íslandi sé...
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
... ákaflega skaðleg umhverfinu
mjög skaðleg
nokkuð skaðleg
ekki mjög skaðleg
eða, ekkert skaðleg umhverfinu
Get ekki valið
Vil ekki svara
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13e. Almennt séð, telur þú að hækkun á hitastigi í heiminum vegna loftslagsbreytinga sé ...
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
... ákaflega skaðleg umhverfinu
mjög skaðleg
nokkuð skaðleg
ekki mjög skaðleg
eða, ekkert skaðleg umhverfinu
Get ekki valið
Vil ekki svara

13f. Og telur þú að það að breyta erfðum tiltekinna nytjaplanta sé...
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
... ákaflega skaðleg umhverfinu
mjög skaðleg
nokkuð skaðleg
ekki mjög skaðleg
eða, ekkert skaðleg umhverfinu
Get ekki valið
Vil ekki svara

13g.

Og telur þú að kjarnorkuver séu...
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
... ákaflega skaðleg umhverfinu
mjög skaðleg
nokkuð skaðleg
ekki mjög skaðleg
eða, ekkert skaðleg umhverfinu
Get ekki valið
Vil ekki svara
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14a. Hver þessara nálgana telur þú að sé besta leiðin til þess að fá fyrirtæki og iðnað á Íslandi til
þess að vernda umhverfið?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
Háar sektir á fyrirtæki sem valda umhverfinu skaða
Nota skattkerfið til þess að umbuna þeim fyrirtækjum sem
vernda umhverfið
Meiri upplýsingar og fræðsla til fyrirtækja um kosti þess
að vernda umhverfið
Get ekki valið
Vil ekki svara

14b. Hver þessara nálgana telur þú að sé besta leiðin til þess að fá fólk og fjölskyldur þeirra
á Íslandi til þess að vernda umhverfið?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
Háar sektir á fólk sem veldur umhverfinu skaða
Nota skattkerfið til þess að umbuna því fólki sem verndar
umhverfið
Meiri upplýsingar og fræðsla til fólks um kosti þess að
vernda umhverfið
Get ekki valið
Vil ekki svara

15. Hversu mikið, ef eitthvað, nýtur þú þess að vera úti í náttúrunni?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
alls ekki
að litlu leyti
að einhverju leyti
að miklu leyti
að mjög miklu leyti
Get ekki valið
Vil ekki svara
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16. Hversu oft, ef einhvern tíman, á síðustu tólf mánuðum hefur þú stundað útivist, eins og göngur,
fuglaskoðun, sund, skíði, annars konar útivist eða bara slökun úti í náttúrunni?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
daglega
nokkrum sinnum í viku
nokkrum sinnum í mánuði
nokkrum sinnum á ári
aldrei
Get ekki valið
Vil ekki svara
17a. Hversu oft ferðaðist þú með flugvél á síðustu tólf mánuðum? Teldu ferðir á áfangastað og til baka,
þar með taldar millilendingar, sem eina ferð.
______________ ferðir
Veit ekki
Vil ekki svara

☐
☐

17b. Hversu mörgum klukkustundum í hefðbundinni viku verð þú í bíl eða öðru vélknúnu ökutæki, þar
með talið á mótorhjóli, í flutningabíl eða sendiferðabíl? Ekki telja með almenningssamgöngur, ferðir
með strætó, rútu eða leigubíl sem deilt er með öðrum.
______________klukkustundir
Veit ekki
Vil ekki svara

☐
☐

17c. Hversu marga daga í hefðbundinni viku borðar þú nautakjöt, lambakjöt eða aðrar matvörur sem
innihalda slíkt kjöt?
Vil
Veit
ekki
0
1
2
3
4
5
6
7
ekki
svara

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

18. Hversu mörg herbergi eru á heimili þínu (íbúð eða húsi)? Ekki telja með eldhús, baðherbergi, bílskúr,
svalir, ganga eða geymslur.
______________herbergi
Veit ekki
Vil ekki svara

☐
☐
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19a. Hversu oft leggur þú þig sérstaklega fram um að flokka gler, dósir,
plast, dagblöð eða þess háttar fyrir endurvinnslu?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
Alltaf

☐

Oft

☐

Stundum

☐

Aldrei

☐

(Endurvinnsla ekki í boði í mínu nágrenni)

☐

Vil ekki svara

☐

19b. Og hversu oft forðast þú að kaupa ákveðnar vörur af umhverfisástæðum?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
Alltaf
Oft
Stundum
Aldrei
Vil ekki svara

20.

☐
☐
☐
☐
☐

Ert þú meðlimur einhvers hóps sem hefur það að helsta markmiði að varðveita eða
vernda umhverfið?
Já

☐

Nei

☐

Vil ekki svara

☐
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21. Hefur þú á síðustu fimm árum...
Vinsamlega merktu við einn svarmöguleika í hverri línu

Já, það
hef ég
gert

Nei, það
hef
ég ekki
gert

Vil ekki
svara

a.

... skrifað undir áskorun varðandi umhverfismál?

☐

☐

☐

b.

... gefið peninga til umhverfismála?

☐

☐

☐

c.

...tekið þátt í mótmælum eða kröfugöngu varðandi
umhverfismál?

☐

☐

☐

22. Ef þú hugsar um nærumhverfi þitt, hversu mikil áhrif, ef einhver, höfðu eftirfarandi þættir á það
undanfarna tólf mánuði?
a. Loftmengun

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
engin
mjög lítil
einhver
mikil
mjög mikil
Get ekki valið
Vil ekki svara

b. Vatnsmengun

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
engin
mjög lítil
einhver
mikil
mjög mikil
Get ekki valið
Vil ekki svara

17

c. Öfgakennd veðurskilyrði (eins og miklir stormar, þurrkar, flóð, hitabylgjur,
kuldaköst, o.s.frv.)
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
engin
mjög lítil
einhver
mikil
mjög mikil
Get ekki valið
Vil ekki svara

Þá koma nokkrar spurningar um bakgrunn þinn.
33.

Ert þú karl, kona eða skilgreinir þú þig með öðrum hætti?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Karl

2

Kona
Ég skilgreini mig með öðrum hætti
Vil ekki svara

34.

Hvaða ár ert þú fædd(ur)?

Vinsamlega skrifaðu fæðingarár þitt, þ.e. fjóra tölustafi.

35.

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.
_______ ár
18

Ég hef aldrei gengið í skóla

0

Vil ekki svara

36.

Hvert er hæsta stig menntunar 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

9

Lengra starfsnám á framhaldsskólastigi (t.d. sjúkraliðanám, nuddaranám,
verslunarpróf)
Starfsnám eftir lok framhaldsskólastigs (t.d. 4. stigs skipsstjórn eða vélstjórn,
læknaritari)

10

Iðnmeistararéttindi

11

Stutt hagnýtt nám á háskólastigi, diplóma

12

13

14

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

15

Meistaranám MA/MS

16

Doktorspróf PhD

17

Annað, hvað?_______________________

15

Vil ekki svara

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
19

tímabundinna veikinda, fæðingarorlofs, almenns orlofs, verkfalls eða þess háttar svaraðu þá vinsamlega
út frá þeirri stöðu sem alla jafna á við þig.
37.
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 38

2

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

Vinsamlega svaraðu spurningu 39 næst

3

Ég hef aldrei verið í launaðri vinnu

Vinsamlega svaraðu spurningu 39 næst

99

Vil ekki svara

38.
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
98

Veit ekki

99

Vil ekki svara
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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.

39.

Ert/varst þú 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 1 til 9 starfsmenn í vinnu

4

Sjálfstætt starfandi með 10 eða fleiri starfsmenn í vinnu

5

Í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu

99

Vil ekki svara

40.

Hefur/hafðir þú mannaforráð?

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

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika

41.

1

Já

Vinsamlega svaraðu spurningu 41 næst

2

Nei

Vinsamlega svaraðu spurningu 42 næst

99

Vil ekki svara

Hve mörgum starfsmönnum hefur/hafðir þú yfirumsjón með?

Vinsamlega skrifaðu inn.
___________ starfsmönnum
98

Veit ekki

99

Vil ekki svara
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42.
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

98

Veit ekki

99

43.

Vil ekki svara

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

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
Opinberan atvinnurekanda

1

Atvinnurekanda í einkageiranum

2

44.

98

Veit ekki

99

Vil ekki svara

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:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

98

Veit ekki

99

Vil ekki svara

22

b. Hvers konar verkum sinnir/sinntir þú helst í aðalstarfi þínu?
Vinsamlega lýstu í eins skýru máli og mögulegt er.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
98

Veit ekki

99

Vil ekki svara

c. Hvers konar starfsemi fer/fór fram á vinnustaðnum?
Vinsamlega lýstu í eins skýru máli og mögulegt er.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
98

Veit ekki

99

Vil ekki svara

45.

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

2

3

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), í skóla (jafnvel þótt
þú sért í sumarfríi)

4

Starfsnemi eða í starfsþjálfun/á samningi

5

Langveik/ur eða öryrki

6

Á eftirlaunum

7

9

Heimavinnandi - að sinna heimilisstörfum, börnum eða öðrum
einstaklingum
Annað, hvað?
23

98

Veit ekki

99

Vil ekki svara

46.

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 spurningu 46

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

Vinsamlega svaraðu spurningu 46

3

Nei, ég á hvorki maka né er í föstu sambandi

Vinsamlega svaraðu spurningu 53 næst

99

Vil ekki svara

1

2

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.
47.
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
Hann/hún er í launaðri vinnu

Vinsamlega svaraðu spurningu 47

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

Vinsamlega svaraðu spurningu 47 næst

3

Hann/hún hefur aldrei verið í launaðri vinnu

Vinsamlega svaraðu spurningu 51 næst

99

Vil ekki svara

1
2

24

48.
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.
98

Veit ekki

99

Vil ekki svara

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.
49.
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 1 til 9 starfsmenn í vinnu

4

Sjálfstætt starfandi með 10 eða fleiri starfsmenn í vinnu

5

Í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu

98

Veit ekki

99

Vil ekki svara

50.

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
Veit ekki
Vil ekki svara
25

51.

Hvert er/var starfsheiti hans/hennar?

Vinsamlega lýstu í eins skýru máli og mögulegt er.
a. Starf hans/hennar er/var:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Veit ekki
Vil ekki svara

b. Hvers konar verkum sinnir/sinnti hann/hún helst í aðalstarfi sínu?
Vinsamlega lýstu í eins skýru máli og mögulegt er.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Veit ekki
Vil ekki svara

c. Hvers konar starfsemi fer/fór fram á vinnustað hans/hennar?
Vinsamlega lýstu í eins skýru máli og mögulegt er.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Veit ekki
Vil ekki svara
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52.

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
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 hann/hún sé í
sumarfríi)

3

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

98

Veit ekki

99

Vil ekki svara

53.

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
Veit ekki
Vil ekki svara
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54.

Tilheyrir þú einhverjum trúarbrögðum eða trúfélagi? Ef já, hvaða?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika

0

Nei, tilheyri ekki trúarbrögðum eða trúfélagi

1

Þjóðkirkjunni

2

Kaþólsku kirkjunni

3

Mótmælendatrú en þó ekki Þjóðkirkjunni

4

Rétttrúnaðarkirkjunni

5

Annarri kristinni trú

6

Gyðingtrú

7

Íslamstrú

8

Búddisma

9

Hindúisma

10

Öðrum austrænum trúarbrögðum

11

Ásatrúarfélaginu

12

Öðrum trúarbrögðum eða trúfélagi
Vil ekki svara

55.
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
Vil ekki svara
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56.
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

57.
Sumt fólk nú til dags kýs af ýmsum ástæðum ekki í kosningum. Kaust þú í síðustu
alþingiskosningum á Íslandi í október 2017?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Já, ég kaus

Vinsamlega svaraðu spurningu 58 næst

2

Nei, ég kaus ekki

Vinsamlega svaraðu spurningu 59 næst

Ég hafði ekki kosningarétt í síðustu
kosningum

Vinsamlega svaraðu spurningu 59 næst

3

Vil ekki svara
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58.

Hvaða flokk kaust þú í síðustu alþingiskosningum í október 2017?

Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika
1

Alþýðufylkinguna (R)

2

Bjarta framtíð (A)

3

Dögun (T)

4

Flokk fólksins (F)

5

Framsóknarflokkinn (B)

6

Miðflokkinn (M)

7

Pírata (P)

8

Samfylkinguna (S)

9

Sjálfstæðisflokkinn (D)

10

Viðreisn (C)

11

Vinstri hreyfinguna - grænt framboð (V)
Annan flokk, hvern?

95

______________________________________________
96

Skilaði auðu
Veit ekki
Vil ekki svara

59.

Hvaða þjóðernishópi finnst þér þú tilheyra?

Vinsamlega veldu einn eða tvo svarmöguleika.

Íslendingum
Pólverjum
Litháum
Filippseyingum
Lettum
Rúmenum
Þjóðverjum
Tælendingum
Bretum
Portúgölum
Bandaríkjamönnum
30

Víetnömum
Spánverjum
Dönum
Svíum
Norðmönnum
Örðum hópi/hópum, hverjum? _____________________
Ég tilheyri engum hóp
Veit ekki
Vil ekki svara

60-64 . Næst spyrjum við um hve margir búa venjulega á heimili þínu?
Vinsamlega skrifaðu inn
Að sjálfum/sjálfri þér meðtöldum/meðtalinni, hve margir
fullorðnir, 18 ára og eldri, búa venjulega á heimilinu?
Hve mörg börn á aldrinum 6-17 ára búa venjulega á heimilinu?
Og hve mörg börn, 5 ára og yngri, búa venjulega á heimilinu?

Hvað búa þá margir að staðaldri á heimilinu í heildina?

65.

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.
99

Vil ekki svara

Ef þú býrð ein/einn - Vinsamlega svaraðu spurningu 67 næst
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66.

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.
99

67.

Vil ekki svara

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
Í hjónabandi
Í skráðri sambúð
Skilin/n að borði og sæng
Fráskilin/n
Ekkja/ekkill
Hef aldrei verið í hjónabandi/skráðri sambúð
Vil ekki svara

68.

Í hvaða landi fæddist faðir þinn?
Vinsamlega skrifaðu inn landið eða merktu við svarmöguleikann.

1

Íslandi
Öðru landi en Íslandi, hvaða?

2

______________________________________________
Veit ekki
Vil ekki svara

32

69.

Í hvaða landi fæddist móðir þín?
Vinsamlega skrifaðu inn landið eða merktu við svarmöguleikann.

1

Íslandi
Öðru landi en Íslandi, hvaða?

2

______________________________________________
Veit ekki
Vil ekki svara

70.

Hvernig myndir þú lýsa staðnum þar sem þú býrð?
Vinsamlega merktu aðeins við einn svarmöguleika

1

Borg

2

Höfuðborgarsvæði utan Reykjavíkur

3

Bær á landsbyggðinni

4

Þorp eða lítill þéttbýliskjarni

5

Býli eða húsnæði utan þéttbýlis
Vil ekki svara

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.
Hefur þú áhuga á að taka þátt í netpanelinum?
1

Já

2

Nei

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

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

33

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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Iceland
ISSP 2020 – Environment IV
Questionnaire
(Web)
(Icelandic)

Start of Block: Kynning
Kynning

ISSP

Alþjóðlega viðhorfakönnunin
Umhverfið
Farið verður með öll svör sem trúnaðarmál og niðurstöður birtar með þeim hætti að ekki verður
hægt að rekja niðurstöður til einstakra svarenda. 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 ef
notast er við sama tæki og sama vafra. Svörin vistast sjálfkrafa í kerfinu. Þér ber ekki skylda til
þess að svara könnuninni í heild eða einstökum spurningum, ýttu á „Áfram“ til að sleppa
einstökum spurningum.
Ýttu á „Áfram“ til að hefja könnunina.
Kærar þakkir fyrir að taka þátt í þessari könnun.
Dr. Guðbjörg Andrea Jónsdóttir
Forstöðumaður Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands
Dr. Sigrún Ólafsdóttir
Prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands og verkefnisstjóri Alþjóðlegu viðhorfakönnunarinnar
á Íslandi
Choose "English" in the drop down menu in the top right corner answer the survey in English.
Aby udzielić odpowiedzi w języku polskim, z listy rozwijanej prosimy wybrać „Polski”.
End of Block: Kynning
Start of Block: Environment
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Sp1a Hvert af eftirfarandi málefnum er mikilvægast á Íslandi í dag?

Vinsamlegast merktu aðeins við einn svarmöguleika

o Heilbrigðismál (1)
o Menntun (2)
o Glæpir (3)
o Umhverfismál (4)
o Innflytjendamál (5)
o Efnahagsmál (6)
o Hryðjuverk (7)
o Fátækt (8)
o Ekkert af þessu (9)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp1b Hvert málefnanna er næst mikilvægast á Íslandi í dag?

Vinsamlegast merktu aðeins við einn svarmöguleika

o Heilbrigðismál (1)
o Menntun (2)
o Glæpir (3)
o Umhverfismál (4)
o Innflytjendamál (5)
o Efnahagsmál (6)
o Hryðjuverk (7)
o Fátækt (8)
o Ekkert af þessu (9)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp2 Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?
Vinsamlega merktu við einn svarmöguleika í hverri línu
Mjög
sammála
(1)

Sammála
(2)

Hvorki
sammála
né
ósammála
(3)

Ósammála
(4)

Mjög
ósammála
(5)

Get
ekki
valið
(98)

Vil
ekki
svara
(99)

Einkaframtakið er
besta leiðin til að
leysa úr
efnahagsvandamálum
á Íslandi (1)

o

o

o

o

o

o o

Það er á ábyrgð
stjórnvalda að minnka
tekjumun á milli þeirra
sem hafa háar tekjur
og þeirra sem hafa
lágar tekjur (2)

o

o

o

o

o

o o

Ísland ætti að
takmarka innflutning á
erlendum vörum til að
vernda efnahagslíf
þjóðarinnar (3)

o

o

o

o

o

o o

Ísland ætti að
takmarka komu
innflytjenda til
landsins til þess að
vernda lifnaðarhætti
íslensku þjóðarinnar
(4)

o

o

o

o

o

o o

Alþjóðleg samtök taka
of mikil völd af
íslenska ríkisvaldinu
(5)

o

o

o

o

o

o o

Page Break
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Sp3a
Hvaða aðgerð af listanum hér fyrir neðan telur þú að ætti að hafa fremstan forgang á Íslandi?
Vinsamlegast merktu við það atriði sem þú telur mikilvægast hérlendis.

Á Íslandi ætti að ...

o Viðhalda reglu í þjóðfélaginu (1)
o Veita fólki meiri hlutdeild í ákvarðanatöku stjórnvalda (2)
o Sporna við hækkandi verðlagi (3)
o Vernda málfrelsi (4)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp3b
… og hvaða aðgerð af listanum telur þú að ætti að hafa næst fremstan forgang á Íslandi?
Vinsamlegast merktu við það atriði sem þú telur næst mikilvægast hérlendis.

Á Íslandi ætti að ...

o Viðhalda reglu í þjóðfélaginu (1)
o Veita fólki meiri hlutdeild í ákvarðanatöku stjórnvalda (2)
o Sporna við hækkandi verðlagi (3)
o Vernda málfrelsi (4)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp4
Almennt séð, hvort myndir þú segja að flestu fólki sé treystandi eða að gæta þurfi mikillar
varúðar í samskiptum við fólk? Vinsamlega merktu í einn reit til að sýna hvað þér finnst, þar sem
1 merkir að mikillar varúðar þurfi að gæta en 5 merkir að flestum sé treystandi.

o Gæta þarf mikillar varúðar1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o Flestu fólki er treystandi 5 (5)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp5a
Á kvarðanum 0 til 10, hversu mikið traust berð þú til eftirfarandi stofnana eða aðila? 0 þýðir að
þú treystir þeim alls ekki og 10 að þú treystir þeim fullkomlega.

Rannsóknastofnunum háskóla

o Alls ekkert traust 0 (0)
o 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o 5 (5)
o 6 (6)
o 7 (7)
o 8 (8)
o 9 (9)
o Algjört traust 10 (10)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp5b
Fréttamiðlum

o Alls ekkert traust 0 (0)
o 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o 5 (5)
o 6 (6)
o 7 (7)
o 8 (8)
o 9 (9)
o Algjört traust 10 (10)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp5c
Viðskipta- og atvinnulífi

o Alls ekkert traust 0 (0)
o 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o 5 (5)
o 6 (6)
o 7 (7)
o 8 (8)
o 9 (9)
o Algjört traust 10 (10)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp5d
Alþingi

o Alls ekkert traust 0 (0)
o 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o 5 (5)
o 6 (6)
o 7 (7)
o 8 (8)
o 9 (9)
o Algjört traust 10 (10)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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SP6
Almennt séð, hversu miklar áhyggjur hefur þú af umhverfismálum? Vinsamlega merktu í einn
reit til að sýna hvað þér finnst, þar sem 1 þýðir að þú hafi alls engar áhyggjur og 5 þýðir að þú
hafir mjög miklar áhyggjur.

o Alls engar áhyggjur 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o Mjög miklar áhyggjur 5 (5)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp7
Hér er listi yfir nokkur ólík umhverfisvandamál. Hvaða vandamál, ef nokkuð, telur þú að sé
stærsta umhverfisvandamálið á Íslandi?

o Mengun lofts (1)
o Kemísk- og eitruð efni (2)
o Vatnsskortur (3)
o Vatnsmengun (4)
o Kjarnorkuúrgangur (5)
o Heimilisúrgangur (6)
o Loftslagsbreytingar (7)
o Erfðabreytt matvæli (8)
o Ofnýting náttúruauðlinda (9)
o Ekkert þessara atriða (10)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp8
Undanfarna áratugi hefur farið fram mikil umræða um loftslag heimsins og loftslagsbreytingar.
Hver eftirfarandi fullyrðinga lýsir skoðun þinni best?

o Loftslag heimsins hefur ekki verið að breytast (1)
o Loftslag heimsins hefur aðallega verið að breytast vegna náttúrulegra orsaka (2)
o
Loftslag heimsins hefur verið að breytast jafn mikið vegna náttúrulegra orsaka og af
mannavöldum (3)
o Loftslag heimsins hefur aðallega verið að breytast af mannavöldum (4)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Skip To: Sp10 If Undanfarna áratugi hefur farið fram mikil umræða um loftslag heimsins og
loftslagsbreytingar. Hve... = Loftslag heimsins hefur ekki verið að breytast

Page Break
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9a
Á kvarðanum 0 til 10, hversu slæm eða góð áhrif telur þú að loftslagsbreytingar muni hafa á
heiminn allan? 0 þýðir gífurlega slæm og 10 gífurlega góð

o Gífurlega slæm 0 (0)
o 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o 5 (5)
o 6 (6)
o 7 (7)
o 8 (8)
o 9 (9)
o Gífurlega góð 10 (10)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp9b
Á kvarðanum 0 til 10, hversu slæm eða góð áhrif telur þú að loftslagsbreytingar muni hafa á
Ísland? 0 þýðir gífurlega slæm og 10 gífurlega góð

o Gífurlega slæm 0 (0)
o 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o 5 (5)
o 6 (6)
o 7 (7)
o 8 (8)
o 9 (9)
o Gífurlega góð 10 (10)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp10 Vinsamlega lestu eftirfarandi fullyrðingar og gefðu til kynna hvort þú ert þeim sammála
eða ósammála.
Vinsamlega merktu við einn svarmöguleika í hverri línu
Mjög
sammála
(1)

Sammála
(2)

Hvorki
sammála
né
ósammála
(3)

Ósammála
(4)

Mjög
ósammála
(5)

Get
ekki
valið
(98)

Vil
ekki
svara
(99)

Nútímavísindi munu
leysa
umhverfisvandamál
okkar án þess að
lifnaðarhættir breytist
mikið (Sp10a)

o

o

o

o

o

o o

Við höfum of miklar
áhyggjur af framtíð
umhverfisins þessa
dagana en ekki
nægar af verðlagi og
atvinnu (Sp10b)

o

o

o

o

o

o o

Nánast allt sem fylgir
nútímalifnaðarháttum
skaðar umhverfið
(Sp10c)

o

o

o

o

o

o o

Fólk hefur of miklar
áhyggjur af því að
mannlegar framfarir
skaði umhverfið
(Sp10d)

o

o

o

o

o

o o

Hagvöxtur er
forsenda þess að
unnt sé að vernda
umhverfið á Íslandi
(Sp10e)

o

o

o

o

o

o o

Hagvöxtur er alltaf
skaðlegur
umhverfinu (Sp10f)

o

o

o

o

o

o o

Page Break
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Sp11a
Hversu fús værir þú til að greiða miklu hærra verð (fyrir vöru eða þjónustu) til þess að vernda
umhverfið?

o Mjög fús (1)
o Nokkuð fús (2)
o Hvorki fús né ófús (3)
o Nokkuð ófús (4)
o Mjög ófús (5)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp11b
... og hversu fús værir þú til að greiða miklu hærri skatta til þess að vernda umhverfið

o Mjög fús (1)
o Nokkuð fús (2)
o Hvorki fús né ófús (3)
o Nokkuð ófús (4)
o Mjög ófús (5)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp11c
... og hversu fús værir þú til að sætta þig við skerðingu á lífskjörum þínum til þess að vernda
umhverfið?

o Mjög fús (1)
o Nokkuð fús (2)
o Hvorki fús né ófús (3)
o Nokkuð ófús (4)
o Mjög ófús (5)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp11d
Hversu tilbúin/n værir þú að samþykkja að náttúruverndarsvæði Íslands yrðu minnkuð til þess
að stuðla að efnahagsþróun?

o Mjög fús (1)
o Nokkuð fús (2)
o Hvorki fús né ófús (3)
o Nokkuð ófús (4)
o Mjög ófús (5)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
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Sp12
Hversu sammála eða ósammála ertu hverri þessara fullyrðinga?

Vinsamlega merktu við einn svarmöguleika í hverri línu
Mjög
sammála
(1)

Sammála
(2)

Hvorki
sammála
né
ósammála
(3)

Ósammála
(4)

Mjög
ósammála
(5)

Get
ekki
valið
(98)

Vil
ekki
svara
(99)

Það er bara of erfitt
fyrir manneskju
eins og mig að gera
mikið í
umhverfismálum á
Íslandi (Sp12a)

o

o

o

o

o

o o

Ég geri það sem er
rétt fyrir umhverfið
jafnvel þó það kosti
mig meiri peninga
eða taki mig lengri
tíma (Sp12b)

o

o

o

o

o

o o

Það er margt
mikilvægara í lífinu
en að vernda
umhverfið (Sp12c)

o

o

o

o

o

o o

Það er enginn
tilgangur með því
að ég leggi mitt af
mörkum til
umhverfismála
nema aðrir geri það
líka. (Sp12d)

o

o

o

o

o

o o

Margar fullyrðingar
um umhverfisógnir
eru ýktar (Sp12e)

o

o

o

o

o

o o

Ég á erfitt með að
átta mig á því hvort
að lifnaðarhættir
mínir bæti eða
skaði umhverfið
(Sp12f)

o

o

o

o

o

o o
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Umhverfisvandamál
hafa bein áhrif á
daglegt líf mitt
(Sp12g)

o

o

o

o

o

o o

Page Break
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Sp13a
Almennt séð, telur þú að loftmengun frá bílum sé ...

o ... ákaflega skaðleg umhverfinu (1)
o mjög skaðleg (2)
o nokkuð skaðleg (3)
o ekki mjög skaðleg (4)
o eða, ekkert skaðleg umhverfinu (5)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp13b
Almennt séð, telur þú að loftmengun frá iðnaði sé ...

o ... ákaflega skaðleg umhverfinu (1)
o mjög skaðleg (2)
o nokkuð skaðleg (3)
o ekki mjög skaðleg (4)
o eða, ekkert skaðleg umhverfinu (5)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp13c
Og telur þú að kemísk efni og eiturefni sem notuð eru í landbúnaði séu ...

o ... ákaflega skaðleg umhverfinu (1)
o mjög skaðleg (2)
o nokkuð skaðleg (3)
o ekki mjög skaðleg (4)
o eða, ekkert skaðleg umhverfinu (5)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp13d
Og telur þú að mengun í ám, stöðuvötnum og lækjum á Íslandi sé ...

o ... ákaflega skaðleg umhverfinu (1)
o mjög skaðleg (2)
o nokkuð skaðleg (3)
o ekki mjög skaðleg (4)
o eða, ekkert skaðleg umhverfinu (5)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp13e
Almennt séð, telur þú að hækkun á hitastigi í heiminum vegna loftslagsbreytinga sé ...

o ... ákaflega skaðleg umhverfinu (1)
o mjög skaðleg (2)
o nokkuð skaðleg (3)
o ekki mjög skaðleg (4)
o eða, ekkert skaðleg umhverfinu (5)
o Get ekki valið (98)
Page Break
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Sp13f
Og telur þú að það að breyta erfðum tiltekinna nytjaplanta sé ...

o ... ákaflega skaðleg umhverfinu (1)
o mjög skaðleg (2)
o nokkuð skaðleg (3)
o ekki mjög skaðleg (4)
o eða, ekkert skaðleg umhverfinu (5)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp13g
Og telur þú að kjarnorkuver séu ...

o ... ákaflega skaðleg umhverfinu (1)
o mjög skaðleg (2)
o nokkuð skaðleg (3)
o ekki mjög skaðleg (4)
o eða, ekkert skaðleg umhverfinu (5)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp14a
Hver þessara nálgana telur þú að sé besta leiðin til þess að fá fyrirtæki og iðnað á Íslandi til
þess að vernda umhverfið?

o Háar sektir á fyrirtæki sem valda umhverfinu skaða (1)
o Nota skattkerfið til þess að umbuna þeim fyrirtækjum sem vernda umhverfið (2)
o Meiri upplýsingar og fræðsla til fyrirtækja um kosti þess að vernda umhverfið (3)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp14b
Hver þessara nálgana telur þú að sé besta leiðin til þess að fá fólk og fjölskyldur þeirra á
Íslandi til þess að vernda umhverfið?

o Háar sektir á fólk sem veldur umhverfinu skaða (1)
o Nota skattkerfið til þess að umbuna því fólki sem verndar umhverfið (2)
o Meiri upplýsingar og fræðsla til fólks um kosti þess að vernda umhverfið (3)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp15
Hversu mikið, ef eitthvað, nýtur þú þess að vera úti í náttúrunni?

o Alls ekki (1)
o Að litlu leyti (2)
o Að einhverju leyti (3)
o Að miklu leyti (4)
o Að mjög miklu leyti (5)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp16
Hversu oft, ef einhvern tíman, á síðustu tólf mánuðum hefur þú stundað útivist, eins og göngur,
fuglaskoðun, sund, skíði, annars konar útivist eða bara slökun úti í náttúrunni?

o Daglega (1)
o Nokkrum sinnum í viku (2)
o Nokkrum sinnum í mánuði (3)
o Nokkrum sinnum á ári (4)
o Aldrei (5)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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SP17a
Hversu oft ferðaðist þú með flugvél á síðustu tólf mánuðum? Teldu ferðir á áfangastað og til
baka, þar með taldar millilendingar, sem eina ferð.

o (1) ________________________________________________
o Veit ekki (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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SP17b
Hversu mörgum klukkustundum í hefðbundinni viku verð þú í bíl eða öðru vélknúnu ökutæki, þar
með talið á mótorhjóli, í flutningabíl eða sendiferðabíl? Ekki telja með almenningssamgöngur,
ferðir með strætó, rútu eða leigubíl sem deilt er með öðrum

o (1) ________________________________________________
o Veit ekki (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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SP17c
Hversu marga daga í hefðbundinni viku borðar þú nautakjöt, lambakjöt eða aðrar matvörur sem
innihalda slíkt kjöt?

o 0 (0)
o 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o 5 (5)
o 6 (6)
o 7 (7)
o Veit ekki (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp18 Hversu mörg herbergi eru á heimili þínu (íbúð eða húsi)?

Ekki telja með eldhús, baðherbergi, bílskúr, svalir, ganga eða geymslur.

o (1) ________________________________________________
o Veit ekki (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp19a
Hversu oft leggur þú þig sérstaklega fram um að flokka gler, dósir, plast, dagblöð eða þess
háttar fyrir endurvinnslu?

o Alltaf (1)
o Oft (2)
o Stundum (3)
o Aldrei (4)
o (Endurvinnsla ekki í boði í mínu nágrenni) (5)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp19b
Og hversu oft forðast þú að kaupa ákveðnar vörur af umhverfisástæðum?

o Alltaf (1)
o Oft (2)
o Stundum (3)
o Aldrei (4)
o Vil ekki svara (98)
Page Break

Page 40 of 91

Sp20 Ert þú meðlimur einhvers hóps sem hefur það að helsta markmiði að varðveita eða vernda
umhverfið?

o Já (1)
o Nei (2)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp21
Hefur þú á síðustu fimm árum...
Já, það hef ég gert
(1)

Nei, það hef ég ekki
gert (2)

Vil ekki svara (99)

... skrifað undir
áskorun varðandi
umhverfismál? (1)

o

o

o

... gefið peninga til
umhverfismála? (2)

o

o

o

...tekið þátt í
mótmælum eða
kröfugöngu varðandi
umhverfismál? (3)

o

o

o
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Sp22a
Ef þú hugsar um nærumhverfi þitt, hversu mikil áhrif, ef einhver, höfðu eftirfarandi þættir á það
undanfarna tólf mánuði?

Loftmengun

o Engin (1)
o Mjög lítil (2)
o Einhver (3)
o Mikil (4)
o Mjög mikil (5)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp22b
Ef þú hugsar um nærumhverfi þitt, hversu mikil áhrif, ef einhver, höfðu eftirfarandi þættir á það
undanfarna tólf mánuði?

Vatnsmengun

o Engin (1)
o Mjög lítil (2)
o Einhver (3)
o Mikil (4)
o Mjög mikil (5)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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SP22c
Ef þú hugsar um nærumhverfi þitt, hversu mikil áhrif, ef einhver, höfðu eftirfarandi þættir á það
undanfarna tólf mánuði?

Öfgakennd veðurskilyrði (eins og miklir stormar, þurrkar, flóð, hitabylgjur, kuldaköst,
o.s.frv.)

o Engin (1)
o Mjög lítil (2)
o Einhver (3)
o Mikil (4)
o Mjög mikil (5)
o Get ekki valið (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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End of Block: Environment
- Standard ISSP

Sp33
Þá koma nokkrar spurningar um bakgrunn þinn.

Ert þú karl, kona eða skilgreinir þú þig með öðrum hætti?

o Karl (1)
o Kona (2)
o Ég skilgreini mig með öðrum hætti (3)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp34
Hvaða ár ert þú fædd(ur)?
Vinsamlega skráðu fæðingarár þitt, þ.e. fjóra tölustafi (t.d. 1972).

o Skráðu ár: (1) ________________________________________________
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp35 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.

o (0) ________________________________________________
o Ég hef aldrei gengið í skóla (1)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Sp36 Hvert er hæsta stig menntunar sem þú hefur lokið?

o Barnaskólastigi ekki lokið (1)
o Barnaskólapróf (til u.þ.b. 12 ára) (2)
o Unglingapróf (til u.þ.b. 14 ára) (3)
o Grunnskólapróf, gagnfræðapróf, landspróf (4)
o
Stutt starfsnám á framhaldsskólastigi (t.d. húsmæðranám, styttra skipstjórnarnám,
grunndeildir í iðngreinum, styttra tónlistarnám) (5)
o Stúdentspróf, próf frá Háskólabrú, próf úr frumgreinadeild (6)
o Iðnnám (7)
o
Lengra starfsnám á framhaldsskólastigi (t.d. sjúkraliðanám, nuddaranám, verslunarpróf)
(8)
o
Starfsnám eftir lok framhaldsskólastigs (t.d. 4. stigs skipsstjórn eða vélstjórn, læknaritari)
(9)
o Iðnmeistararéttindi (10)
o Stutt hagnýtt nám á háskólastigi, diplóma (11)
o
Stutt starfsnám á háskólastigi, grunndiplóma, 2-3 ár (t.d. kerfisfræði, rekstrarfræði,
tónmennta- og hljóðfærakennarar, tónlistarnám á háskólastigi, listnám á háskólastigi) (12)
o Grunnnám í háskóla BA/BS/BEd eða viðbótardiplóma (13)
o
Nám í háskóla sem er lengra en 4 ár en þó til 1. háskólagráðu, s.s. læknisfræði,
lögfræði, lyfjafræði, guðfræði, tannlæknisfræði (14)
o Meistaranám MA/MS (15)
o Doktorspróf PhD (16)
o Annað, hvað? (17) ________________________________________________
o Vil ekki svara (99)
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texti1
Næst koma spurningar sem varða stöðu þína á vinnumarkaði.
Með stöðu á vinnumarkaði er hér átt við launað starf, í a.m.k. eina klukkustund á viku sem
starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða starfsmaður í fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu.

Ef þú ert án launaðrar vinnu vegna tímabundinna veikinda, fæðingarorlofs, almenns orlofs,
verkfalls eða þess háttar svaraðu þá vinsamlega út frá þeirri stöðu sem alla jafna á við þig.
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Sp37
Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða
vinnu?

o Ég er í launaðri vinnu (1)
o Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður (2)
o Ég hef aldrei verið í launaðri vinnu (3)
o Vil ekki svara (99)
Page Break

Page 52 of 91

Display This Question:
If Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða vinn...
= Ég er í launaðri vinnu

Sp38 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 vinnuveitanda, eða ef þú ert bæði
starfsmaður og sjálfstætt starfandi, teldu þá vinsamlega heildarfjölda vinnustunda þinna. Fjöldi
klukkustunda á viku, yfirvinna meðtalin:

o (1) ________________________________________________
o Veit ekki (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Display This Question:
If Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða vinn...
= Ég er í launaðri vinnu
Or Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða
vinn... = Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður

textiG2 Næst er spurt nánar um stöðu þína á vinnumarkaði.
Vinsamlega svaraðu næstu spurningum út frá aðalstarfi þínu ef þú ert starfandi hjá fleiri en
einum vinnuveitanda, eða ef þú ert bæði í launaðri vinnu og sjálfstætt starfandi.
Vinsamlega svaraðu út frá síðasta aðalstarfi þínu ef þú ert á eftirlaunum eða án atvinnu í
augnablikinu.
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Display This Question:
If Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða vinn...
= Ég er í launaðri vinnu
Or Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða
vinn... = Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður

sp39 Ert/varst þú starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu?

o Starfsmaður (1)
o Sjálfstætt starfandi, ekki með starfsmenn í vinnu (2)
o Sjálfstætt starfandi með 1 til 9 starfsmenn í vinnu (3)
o Sjálfstætt starfandi með 10 eða fleiri starfsmenn í vinnu (4)
o Í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu (5)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Display This Question:
If Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða vinn...
= Ég er í launaðri vinnu
Or Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða
vinn... = Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður

sp40
Hefur/hafðir þú mannaforráð?

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

o Já (1)
o Nei (2)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Display This Question:
If Hefur/hafðir þú mannaforráð? Mannaforráð fela í sér að hafa yfirumsjón með og bera ábyrgð á
störf... = Já

sp41
Hve mörgum starfsmönnum hefur/hafðir þú yfirumsjón með?

Vinsamlega skrifaðu inn:

o (8) ________________________________________________
o Veit ekki (9)
o Vil ekki svara (10)
Page Break
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Display This Question:
If Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða vinn...
= Ég er í launaðri vinnu
Or Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða
vinn... = Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður

sp42

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

o Ég starfa/starfaði fyrir stofnun/fyrirtæki, rekið í hagnaðarskyni (1)
o Ég starfa/starfaði fyrir stofnun/fyrirtæki, ekki rekið í hagnaðarskyni (2)
o Veit ekki (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Display This Question:
If Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða vinn...
= Ég er í launaðri vinnu
Or Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða
vinn... = Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður

sp43
Starfar/starfaðir þú fyrir opinberan atvinnurekanda eða atvinnurekanda í einkageiranum?

o Opinberan atvinnurekanda (1)
o Atvinnurekanda í einkageiranum (2)
o Veit ekki (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Display This Question:
If Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða vinn...
= Ég er í launaðri vinnu
Or Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða
vinn... = Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður

sp44a
Hvert er/var aðalstarf þitt, þ.e. hvert er/var starfsheiti þitt?

Starf mitt er/var:

Vinsamlega lýstu í eins skýru máli og mögulegt er.

o (1) ________________________________________________
o Veit ekki (98)
o Vil ekki svara (99)
Display This Question:
If Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða vinn...
= Ég er í launaðri vinnu
Or Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða
vinn... = Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður
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sp44b
Hvers konar verkum sinnir/sinntir þú helst í þessu aðalstarfi þínu?
Vinsamlega lýstu í eins skýru máli og mögulegt er

o (1) ________________________________________________
o Veit ekki (98)
o Vil ekki svara (99)
Display This Question:
If Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða vinn...
= Ég er í launaðri vinnu
Or Ert þú í launaðri vinnu, hefur þú áður unnið launaða vinnu eða hefur þú aldrei unnið launaða
vinn... = Ég er ekki í launaðri vinnu núna en hef verið það áður

sp44c
Hvers konar starfsemi fer/fór fram á vinnustaðnum?

Vinsamlega lýstu í eins skýru máli og mögulegt er.

o (1) ________________________________________________
o Veit ekki (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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sp45
Hvað af eftirtöldu lýsir best núverandi stöðu þinni?
Ef þú ert án launaðrar vinnu vegna tímabundinna veikinda, fæðingarorlofs, almenns orlofs,
verkfalls eða þess háttar vinsamlega svaraðu út frá þeirri stöðu sem alla jafna á við um þig.

o
Í launaðri vinnu (sem starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða starfandi í fyrirtæki í eigu eigin
fjölskyldu) (1)
o Atvinnulaus og í leit að vinnu (2)
o
Í námi (sem ekki er greitt fyrir af atvinnurekanda), í skóla (jafnvel þótt þú sért í sumarfríi)
(3)
o Starfsnemi eða í starfsþjálfun/á samningi (4)
o Langveik/ur eða öryrki (5)
o Á eftirlaunum (6)
o Heimavinnandi - að sinna heimilisstörfum, börnum eða öðrum einstaklingum (7)
o Annað, hvað? (9) ________________________________________________
o Veit ekki (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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sp46
Átt þú maka eða ert þú í föstu sambandi? Ef já, búið þið saman?

o Já, ég á maka eða er í föstu sambandi og við búum saman (1)
o Já, ég á maka eða er í föstu sambandi en við búum ekki saman (2)
o Nei, ég á hvorki maka né er í föstu sambandi (3)
o Vil ekki svara (99)
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Display This Question:
If Átt þú maka eða ert þú í föstu sambandi? Ef já, búið þið saman? = Já, ég á maka eða er í föstu
sambandi og við búum saman
Or Átt þú maka eða ert þú í föstu sambandi? Ef já, búið þið saman? = Já, ég á maka eða er í föstu
sambandi en við búum ekki saman

texti
Næstu spurningar varða stöðu maka þíns á vinnumarkaði, 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.
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Display This Question:
If Átt þú maka eða ert þú í föstu sambandi? Ef já, búið þið saman? = Já, ég á maka eða er í föstu
sambandi og við búum saman
Or Átt þú maka eða ert þú í föstu sambandi? Ef já, búið þið saman? = Já, ég á maka eða er í föstu
sambandi en við búum ekki saman

sp47
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?

o Hann/hún er í launaðri vinnu (1)
o Hann/hún er ekki í launaðri vinnu núna en hefur verið það áður (2)
o Hann/hún hefur aldrei verið í launaðri vinnu (3)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Display This Question:
If Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur hann/hún áður
u... = Hann/hún er í launaðri vinnu

sp48
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.

Fjöldi klukkustunda á viku, yfirvinna meðtalin:

o (1) ________________________________________________
o Veit ekki (98)
o Vil ekki svara (9)
Page Break
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Display This Question:
If Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur hann/hún áður
u... = Hann/hún er í launaðri vinnu
Or Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur hann/hún áður
u... = Hann/hún er ekki í launaðri vinnu núna en hefur verið það áður

texti
Næst er spurt nánar um stöðu maka þíns á vinnumarkaði, eða þess aðila sem þú ert í
föstu sambandi með.

Ef hann/hún er starfandi hjá fleiri en einum vinnuveitanda, eða ef hann/hún er bæði starfsmaður
og sjálfstætt starfandi, svaraðu þá vinsamlega út frá aðalstarfi hans/hennar.
Ef hann/hún er á eftirlaunum eða án atvinnu í augnablikinu, svaraðu þá vinsamlega út frá
síðasta aðalstarfi hans/hennar.
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Display This Question:
If Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur hann/hún áður
u... = Hann/hún er í launaðri vinnu
Or Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur hann/hún áður
u... = Hann/hún er ekki í launaðri vinnu núna en hefur verið það áður

sp49
Er/var maki þinn, eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með, starfsmaður, sjálfstætt starfandi
eða í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu?

o Starfsmaður (1)
o Sjálfstætt starfandi, ekki með starfsmenn í vinnu (2)
o Sjálfstætt starfandi með 1 til 9 starfsmenn í vinnu (3)
o Sjálfstætt starfandi með 10 eða fleiri starfsmenn í vinnu (4)
o Í starfi hjá fyrirtæki í eigu eigin fjölskyldu (5)
o Veit ekki (98)
o Vil ekki svara (99)
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Display This Question:
If Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur hann/hún áður
u... = Hann/hún er í launaðri vinnu
Or Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur hann/hún áður
u... = Hann/hún er ekki í launaðri vinnu núna en hefur verið það áður

sp50
Hefur/hafði maki þinn, eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með, mannaforráð?

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

o Já (1)
o Nei (2)
o Veit ekki (98)
o Vil ekki svara (99)
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Display This Question:
If Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur hann/hún áður
u... = Hann/hún er í launaðri vinnu
Or Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur hann/hún áður
u... = Hann/hún er ekki í launaðri vinnu núna en hefur verið það áður

sp51a
Hvert er/var starfsheiti hans/hennar?

Vinsamlega lýstu í eins skýru máli og mögulegt er.

Starf hans/hennar er/var:

o (1) ________________________________________________
o Veit ekki (98)
o Vil ekki svara (99)
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Display This Question:
If Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur hann/hún áður
u... = Hann/hún er í launaðri vinnu
Or Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur hann/hún áður
u... = Hann/hún er ekki í launaðri vinnu núna en hefur verið það áður

sp51b
Hvers konar verkum sinnir/sinnti hann/hún helst í aðalstarfi sínu?
Vinsamlega lýstu í eins skýru máli og mögulegt er

o (1) ________________________________________________
o Veit ekki (98)
o Vil ekki svara (99)
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Display This Question:
If Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur hann/hún áður
u... = Hann/hún er í launaðri vinnu
Or Er maki þinn eða sá aðili sem þú ert í föstu sambandi með í launaðri vinnu, hefur hann/hún áður
u... = Hann/hún er ekki í launaðri vinnu núna en hefur verið það áður

sp51c
Hvers konar starfsemi fer/fór fram á vinnustað hans/hennar?

Vinsamlega lýstu í eins skýru máli og mögulegt er

o (1) ________________________________________________
o Veit ekki (98)
o Vil ekki svara (99)
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Display This Question:
If Átt þú maka eða ert þú í föstu sambandi? Ef já, búið þið saman? = Já, ég á maka eða er í föstu
sambandi og við búum saman
Or Átt þú maka eða ert þú í föstu sambandi? Ef já, búið þið saman? = Já, ég á maka eða er í föstu
sambandi en við búum ekki saman

sp52 Hvað af eftirtöldu lýsir best núverandi stöðu maka þíns, eða þess aðila sem þú ert í föstu
sambandi með?

Ef hann/hún er án launaðrar vinnu vegna tímabundinna veikinda, fæðingarorlofs, almenns
orlofs, verkfalls eða þess háttar vinsamlega svaraðu út frá þeirri stöðu sem alla jafna á við um
hann/hana.

o
Í launaðri vinnu (sem starfsmaður, sjálfstætt starfandi eða starfandi í fyrirtæki í eigu eigin
fjölskyldu) (1)
o Atvinnulaus og í leit að vinnu (2)
o
Í námi (sem ekki er greitt fyrir af atvinnurekanda), í skóla (jafnvel þótt hann/hún sé í
sumarfríi) (3)
o Starfsnemi eða í starfsþjálfun/á samningi (4)
o Langveik(ur) eða öryrki (5)
o Á eftirlaunum (6)
o Heimavinnandi - að sinna heimilisstörfum, börnum eða öðrum einstaklingum (7)
o Annað (9)
o Veit ekki (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break

Page 73 of 91

sp53
Ert þú eða hefur þú verið meðlimur í stéttarfélagi?

o Já, er meðlimur núna (1)
o Já, hef verið meðlimur, en er það ekki lengur (2)
o Nei, hef aldrei verið meðlimur (3)
o Veit ekki (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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sp54 Tilheyrir þú einhverjum trúarbrögðum eða trúfélagi? Ef já, hvaða?

o Nei, tilheyri ekki trúarbrögðum eða trúfélagi (1)
o Þjóðkirkjunni (2)
o Kaþólsku kirkjunni (3)
o Mótmælendatrú en þó ekki Þjóðkirkjunni (4)
o Rétttrúnaðarkirkjunni (5)
o Annarri kristinni trú (6)
o Gyðingtrú (7)
o Íslamstrú (8)
o Búddisma (9)
o Hindúisma (10)
o Öðrum austrænum trúarbrögðum (11)
o Ásatrúarfélaginu (12)
o
Öðrum trúarbrögðum eða trúfélagi, hvaða? (13)
________________________________________________
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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sp55 Að frátöldum sérstökum tilefnum, s.s. hjónavígslum, jarðarförum o.þ.h., hve oft sækir þú
trúarlegar athafnir?

o Nokkrum sinnum í viku eða oftar (1)
o Einu sinni í viku (2)
o Tvisvar eða þrisvar í mánuði (3)
o Einu sinni í mánuði (4)
o Nokkrum sinnum á ári (5)
o Einu sinni á ári (6)
o Sjaldnar en einu sinni á ári (7)
o Aldrei (8)
o Vil ekki svara (98)
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sp56
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?

o 10 - Efst (10)
o 9 (9)
o 8 (8)
o 7 (7)
o 6 (6)
o 5 (5)
o 4 (4)
o 3 (3)
o 2 (2)
o 1 - Neðst (1)
o Veit ekki (98)
o Vil ekki svara (99)
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sp57
Sumt fólk nú til dags kýs af ýmsum ástæðum ekki í kosningum. Kaust þú í síðustu
alþingiskosningum á Íslandi í október 2017?

o Já, ég kaus (1)
o Nei, ég kaus ekki (2)
o Ég hafði ekki kosningarétt í síðustu kosningum (3)
o Vil ekki svara (99)
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Display This Question:
If Sumt fólk nú til dags kýs af ýmsum ástæðum ekki í kosningum. Kaust þú í síðustu
alþingiskosningum... = Já, ég kaus

sp58
Hvaða flokk kaust þú í síðustu alþingiskosningum í október 2017?

o Alþýðufylkinguna (R) (1)
o Bjarta framtíð (A) (2)
o Dögun (T) (3)
o Flokkur fólksins (f) (4)
o Framsóknarflokkinn (B) (5)
o Miðflokkinn (M) (6)
o Pírata (P) (7)
o Samfylkinguna (S) (8)
o Sjálfstæðisflokkinn (D) (9)
o Viðreisn (C) (10)
o Vinstri hreyfinguna - grænt framboð (V) (11)
o Annan flokk, hvern? (95) ________________________________________________
o Skilaði auðu (96)
o Veit ekki (98)
o Vil ekki svara (99)
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Page Break
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sp59
Hvaða þjóðernishópi finnst þér þú tilheyra?

Vinsamlega veldu einn eða tvo svarmöguleika

▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢

Íslendingum (1)
Pólverjum (2)
Litháum (3)
Filippseyingum (4)
Lettum (5)
Rúmenum (6)
Þjóðverjum (7)
Tælendingum (8)
Bretum (9)
Portúgölum (10)
Bandaríkjamönnum (11)
Víetnömum (12)
Spánverjum (13)
Dönum (14)
Svíum (15)
Norðmönnum (16)
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▢

Öðrum hópi/hópum, hverjum? (17)
________________________________________________

▢
▢
▢

⊗Tilheyri engum hóp (95)
⊗Veit ekki

(98)

⊗Vil ekki svara (99)
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sp60-63
Næst spyrjum við um hve margir búa venjulega á heimili þínu?

Vinsamlega sláðu inn fjölda
Að sjálfum/sjálfri þér meðtöldum/meðtalinni, hve margir fullorðnir, 18 ára og eldri, búa venjulega
á heimilinu? : _______ (1)
Hve mörg börn á aldrinum 6-17 ára búa venjulega á heimilinu? : _______ (2)
Og hve mörg börn, 5 ára og yngri, búa venjulega á heimilinu? : _______ (3)
Total : ________
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sp64 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

o
Heildartekjur mínar eru að jafnaði: (1)
________________________________________________
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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Display This Question:
If Næst spyrjum við um hve margir búa venjulega á heimili þínu? Vinsamlega sláðu inn fjölda [ Að
sjálfum/sjálfri þér meðtöldum/meðtalinni, hve margir fullorðnir, 18 ára og eldri, búa venjulega á heimilinu?
] >= 2

sp65 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

o
Heildartekjur heimilisins eru að jafnaði: (1)
________________________________________________
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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sp66
Hver er núverandi lagaleg hjúskaparstaða þín?

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

o Í hjónabandi (1)
o Í skráðri sambúð (2)
o Skilin/n að borði og sæng (3)
o Fráskilin/n (4)
o Ekkja/ekkill (5)
o Ég hef aldrei verið í hjónabandi/skráðri sambúð (6)
o Vil ekki svara (99)
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sp67
Í hvaða landi fæddist faðir þinn?

o Íslandi (1)
o
Öðru landi en Íslandi, hvaða? (2)
________________________________________________
o Veit ekki (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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sp68
Í hvaða landi fæddist móðir þín?

o Íslandi (1)
o
Öðru landi en Íslandi, hvaða? (2)
________________________________________________
o Veit ekki (98)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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sp69
Hvernig myndir þú lýsa staðnum þar sem þú býrð?

o Borg (1)
o Höfuðborgarsvæði utan Reykjavíkur (2)
o Bær á landsbyggðinni (3)
o Þorp eða lítill þéttbýliskjarni (4)
o Býli eða húsnæði utan þéttbýlis (5)
o Vil ekki svara (99)
Page Break
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End of Block: Bakgrunnsspurningar- Standard ISSP
Start of Block: H hluti - SPURNINGAR UM NETPANEL

H3 Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri varðandi könnunina í heild sinni eða einstaka
spurningar?
________________________________________________________________

Page Break
Lokatexti
ÞAKKA ÞÉR FYRIR AÐ GEFA ÞÉR TÍMA TIL AÐ SVARA ÞESSUM SPURNINGUM
End of Block: H hluti - SPURNINGAR UM NETPANEL
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