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Framkvæmdalýsing

Lýsing á rannsókn

Unnið fyrir SSH, Vegagerðina, Samgöngustofu, Isavia og Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið

Markmið Að kanna ferðir íbúa höfuðborgarsvæðisins

Framkvæmdatími 9. október - 25. nóvember 2019 (Hafnarfjörður (220): 9. október - 22. nóvember)

Aðferð

Úrtak 1158 íbúar í póstnúmeri 220 í Hafnarfirði á aldrinum 6-80 ára handahófsvaldir úr þjóðskrá eða úr Viðhorfahópi Gallup

Verknúmer 4030182

Stærð úrtaks og svörun Heild

Úrtak 15160 1158

Svara ekki 8790 699

Fjöldi svarenda 6370 459

Þátttökuhlutfall 42,0% 39,6%

Reykjavík, 7. janúar 2020

Bestu þakkir fyrir gott samstarf,

Matthías Þorvaldsson

Jón Karl Árnason

Allur réttur áskilinn:  © Gallup. 

Skýrsla þessi og innihald hennar er eingöngu til innanhússnota hjá því fyrirtæki, stofnun eða einstaklingi sem hana keypti.  Öll opinber birting eða 

dreifing er óheimil án skriflegs leyfis Gallup. Starfsemi Gallup er með ISO 9001 gæðavottun. Auk þess er Gallup aðili að ESOMAR.

Þeir sem lentu í þjóðskrárúrtaki fengu sent bréf í hefðbundnum pósti þar sem könnunin var kynnt og þeir beðnir að svara með því að fara á 

vefslóð og slá inn veflykil. Hringt var í þátttakendur sem ekki höfðu svarað innan tiltekins tíma og þeim boðið að svara í síma. Þeir sem lentu í 

úrtaki úr Viðhorfahópi fengu sendan tölvupóst með hlekk í könnunina sem svarað var á neti.

Hafnarfjörður (220)
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Helstu niðurstöður
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Þróun - meðaltal

Fjöldi ferða
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Hvernig fórstu/fór barnið þitt í ferðina? Hver var tilgangur ferðarinnar?
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Hvað af eftirtöldu á best við um þig/barnið þitt og hjólreiðar?
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Niðurstöður
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Tölur innan sviga í tíðnitöflum og meðaltalsgreiningum í 

skýrslunni sýna breytingar frá síðustu mælingu.

Jákvæð/neikvæð formerki á bókstöfum í skýrslunni gefa 

til kynna marktækan mun milli hópa eða 

jákvæðar/neikvæðar breytingar milli tímabila. 
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Kyn

Aldur

Hvað eru margir bílar á heimilinu?

Meðaltal - marktekt mv. hópa
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Hvað af eftirtöldu á best við um þig/barnið þitt og hjólreiðar?

Hefur bílpróf/bíl til umráða

Meðaltal - marktekt mv. hópa

Hver eftirtalinna fullyrðinga á best við um þig/barnið þitt og strætó?
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Í skóla eða vinnu

Meðaltal - marktekt mv. hópa

Starfssvið

Fjölskyldutekjur
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Þeir sem fóru einhverja ferð (sp. 1) voru spurðir 

þessarar spurningar.

Þessarar spurningar var spurt fyrir hverja ferð sem 

svarendur fóru umræddan dag og eru svörin hér tekin 

saman. Hlutföll eru reiknuð af heildarfjölda ferða.
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Sem bílstjóri Sem farþegi í einkabíl Fótgangandi (hlaupandi) Á reiðhjóli Sem farþegi í strætisvagni

Aldur

Kyn
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Sem bílstjóri Sem farþegi í einkabíl Fótgangandi (hlaupandi) Á reiðhjóli Sem farþegi í strætisvagni

Hvað eru margir bílar á heimilinu?

Hver eftirtalinna fullyrðinga á best við um þig/barnið þitt og strætó?

Hvað af eftirtöldu á best við um þig/barnið þitt og hjólreiðar?

Hefur bílpróf/bíl til umráða
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Sem bílstjóri Sem farþegi í einkabíl Fótgangandi (hlaupandi) Á reiðhjóli Sem farþegi í strætisvagni

Í skóla eða vinnu

Starfssvið

Fjölskyldutekjur
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Þeir sem ferðuðust með strætó (sp. 2) voru spurðir þessarar spurningar.

Þessarar spurningar var spurt fyrir hverja strætóferð sem svarendur fóru 

umræddan dag og eru svörin hér tekin saman. Hlutföll eru reiknuð af 

heildarfjölda ferða.
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Þeir sem fóru einhverja ferð (sp. 1) voru spurðir 

þessarar spurningar.

Þessarar spurningar var spurt fyrir hverja ferð sem 

svarendur fóru umræddan dag og eru svörin hér tekin 

saman. Hlutföll eru reiknuð af heildarfjölda ferða.
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Kyn

Aldur

Hvað af eftirtöldu á best við um þig/barnið þitt og hjólreiðar?
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Hvað eru margir bílar á heimilinu?

Hefur bílpróf/bíl til umráða

Hver eftirtalinna fullyrðinga á best við um þig/barnið þitt og strætó?
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Í skóla eða vinnu

Starfssvið

Fjölskyldutekjur
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Niðurstöðurnar sem hér eru sýndar eru ekki vigtaðar 

eftir kyni og aldri eins og er í öðrum niðurstöðum 

skýrslunnar.
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Niðurstöðurnar sem hér eru sýndar eru einungis

vigtaðar með tilliti til mismunandi stærðar svæða,

en ekki er vigtað eftir kyni og aldri innan þeirra

eins og er í öðrum niðurstöðum skýrslunnar.
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Kyn
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Þeir sem eru eldri en 15 ára voru spurðir þessarar 

spurningar.
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Kyn

Aldur
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Þeir sem eru eldri en 15 ára voru spurðir þessarar 

spurningar.
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Kyn

Aldur
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Þeir sem eru eldri en 15 ára voru spurðir þessarar 

spurningar.
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Kyn

Aldur
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Þeir sem eru í fullu starfi voru spurðir þessarar 

spurningar.

Starfssvið:

Verkaf./Ófaglært st.: Verkafólk, erfiðisvinna, ófaglærð störf, 

fiskvinnsla, sjómennska, búmennska

Einf. þjón.st./Afgr.st.: Einföld þjónustustörf, afgreiðslustörf

Fagl. iðnaðarst.: Faglærð iðnaðarstörf, rafvirkjar, húsasmiðir, 

píparar

Skrifst.st./Sölum./Listam.: Skrifstofustörf, bankamenn, sölumenn, 

fulltrúar, listamenn

Fagl. st. v. opinb. þj.: Faglært fólk við opinbera þjónustu (t.d. 

kennarar/leikskólakennarar/sjúkraliðar)

Sérfr. í einkag.: Sérfræðingar í einkageira, lögfræðingar, 

viðskiptafræðingar, verkfræðingar

Sérfr. í ríkisg.: Sérfræðingar í ríkisgeira, læknar, lögfræðingar
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Kyn

Aldur
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Yngri en 18 ára voru ekki spurðir.



34

Kyn

Aldur
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Starfssvið

Í skóla eða vinnu?
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Þeir sem eru eldri en 16 ára voru spurðir þessarar 

spurningar.

Vegna einsleitni í drefingu eru greiningar ekki sýndar.
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Þeir sem eru með bílpróf (sp. 15) voru spurðir

þessarar spurningar.



38

Kyn

Aldur
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Í skóla eða vinnu?

Starfssvið
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Meðalfjöldi bíla

Athugið að svarmöguleikinn „Fjórir eða fleiri“ fær

gildið 4 í útreikningu á meðalfjölda bíla á heimili.
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Kyn

Aldur

Fjölskyldutekjur

Meðaltal
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Í skóla eða vinnu

Starfssvið

Meðaltal

Hefur bílpróf/bíl til umráða
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Kyn

Aldur

Hefur bílpróf/bíl til umráða
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Í skóla eða vinnu?

Starfssvið

Fjölskyldutekjur
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Þeir sem sögðust nota strætó sjaldan eða aldrei (sp. 

18) voru spurðir þessarar spurningar.
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Kýs frekar aðra ferðamáta Of tímafrekt Leiðakerfi ófullnægjandi Ekki næg tíðni ferða Of dýr þjónusta

Aldur

Kyn
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Kýs aðra ferðamáta Of tímafrekt Leiðakerfi ófullnægjandi Ekki næg tíðni ferða Of dýr þjónusta

Í skóla eða vinnu

Starfssvið

Fjölskyldutekjur
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Athugið að svarmöguleikinn Hjóla sjaldan 

kom nýr inn í mælinguna 2019 og ber því að 

túkla þróun með tilliti til þess. 
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Kyn

Aldur

Hefur bílpróf/bíl til umráða
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Í skóla eða vinnu?

Starfssvið

Fjölskyldutekjur
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Vigtun

Hlutfall svarenda fyrir vigtun: Hlutfall svarenda eftir vigtun:

Kyn: Kyn:
Karlar 46,2% Karlar 51,0%
Konur 53,8% Konur 49,0%

Aldur: Aldur:
6-12 ára 4,8% 6-12 ára 10,2%
13-17 ára 3,5% 13-17 ára 6,7%
18-24 ára 6,1% 18-24 ára 10,8%
25-34 ára 13,9% 25-34 ára 17,1%
35-44 ára 12,4% 35-44 ára 15,2%
45-54 ára 18,7% 45-54 ára 13,8%
55-64 ára 20,0% 55-64 ára 13,0%
65 ára eða eldri 20,5% 65 ára eða eldri 13,2%

Gögn rannsóknarinnar eru vigtuð til þess að úrtak endurspegli þýði með tilliti til kyns og aldurs. Fjöldatölur í 

skýrslunni eru því námundaðar að næstu heilu tölu, en hlutföll og meðaltöl miðast við fjöldatöluna eins og 

hún væri með aukastöfum. Misræmi getur því verið á samanlögðum fjölda einstaklinga í greiningum og í 

tíðnitöflum.


