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Framkvæmd

Framkvæmd

Verkkaupi Úrtak

Alda – Félag um sjálfbærni og lýðræði Íslendingar 18 ára og eldri valdir handahófskennt úr hópi Álitsgjafa MMR*

Dagsetning gagnaöflunar Fjöldi svarenda 

14. til 21. febrúar 2020 975 einstaklingar. Svör voru vigtuð út frá upplýsingum um þýði frá Hagstofu Íslands.

Aðferð

Netkönnun (spurningavagn)

Vogtölur

Kyn Búseta

Karlkyn 1,06 Höfuðborgarsvæði 0,97
Kvenkyn              0,95 Landsbyggð 1,06

Aldur Menntun

18-29 ára            1,18 Grunnskóli 2,40
30-39 ára            0,96 Starfsnám 0,56
40-49 ára            0,90 Bóklegt framhaldsnám 1,31
50-59 ára            0,89 Verklegt framhaldsnám 1,22
60-67 ára            1,06 Próf úr sérskólum við háskólastig 0,55
68 ára og eldri   1,06 Háskólanám 0,67

*Hópur Álitsgjafa MMR telur liðlega 18.000 Íslendinga sem valdir hafa verið með 
tilviljunarúrtaki úr þjóðskrá og fengnir til þátttöku í netkönnun með símakönnun. Hópurinn 
er endurnýjaður vikulega allt árið um kring til að bæta fyrir brottfall og tryggja eðlilega 
endurnýjun.

Um opinbera birtingu niðurstaða úr könnunum MMR:

Óheimilt er að birta niðurstöður kannana opinberlega nema með skriflegu leyfi MMR. Ef 
niðurstöður eru birtar skal nafn þess sem greiðir fyrir viðkomandi könnun tekið fram ásamt 
því sem niðurstöður viðkomandi spurningar skulu gerðar opinberar í heild sinni, þar með 
talið þær forsendur sem svarendum eru gefnar áður en spurningunni er svarað. MMR áskilur 
sér jafnframt rétt til að gera ofangreindar upplýsingar opinberar við birtingu af hálfu 
kaupanda.



NIÐURSTÖÐUR
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Mjög andvíg(ur) 277 36,0% 3,4%

Frekar andvíg(ur) 199 25,9% 3,1%

Bæði/og 149 19,3% 2,8%

Frekar hlynnt(ur) 88 11,5% 2,3%

Mjög hlynnt(ur) 56 7,3% 1,8%

Fjöldi svara 768 100%

Tóku afstöðu 768 78,8%

Tóku ekki afstöðu** 207 21,2%

Fjöldi svarenda 975 100%

Spurð* 975 100,0%

Ekki spurð 0 0,0%

Fjöldi þátttakenda 975 100%

*Allir þátttakendur voru spurðir

**Þau sem ekki tóku afstöðu völdu "Veit ekki" eða 

"Vil ekki svara"

Svar Fjöldi Hlutfall

± 95% 

vikmörk

[SP01] Hversu hlynnt(ur) eða andvíg(ur) ert þú einkavæðingu á Landsbanka og Íslandsbanka?

Hlutfall andvígra/hlynntra
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[SP01] Hversu hlynnt(ur) eða andvíg(ur) ert þú einkavæðingu á Landsbanka og Íslandsbanka?
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[SP02] Telur þú að gefa eigi almenningi á Íslandi tækifæri til að ákveða framtíðarskipan bankakerfisins á lýðræðislegan hátt,
t.d. með slembivöldu borgaraþingi, áður en ákvörðun um sölu ríkisins á bönkunum verður tekin?

Já 408 65,1% 3,7%

Nei 219 34,9% 3,7%

Fjöldi svara 627 100%

Tóku afstöðu 627 64,3%

Tóku ekki afstöðu** 348 35,7%

Fjöldi svarenda 975 100%

Spurð* 975 100,0%

Ekki spurð 0 0,0%

Fjöldi þátttakenda 975 100%

*Allir þátttakendur voru spurðir

**Þau sem ekki tóku afstöðu völdu "Veit ekki" eða 

"Vil ekki svara"

Svar Fjöldi Hlutfall

± 95% 

vikmörk
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[SP02] Telur þú að gefa eigi almenningi á Íslandi tækifæri til að ákveða framtíðarskipan bankakerfisins á lýðræðislegan hátt,
t.d. með slembivöldu borgaraþingi, áður en ákvörðun um sölu ríkisins á bönkunum verður tekin?

*Marktækur munur á milli hópa
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Mjög andvíg(ur) 56 8,1% 2,0%

Frekar andvíg(ur) 48 7,0% 1,9%

Bæði/og 185 27,1% 3,3%

Frekar hlynnt(ur) 198 29,0% 3,4%

Mjög hlynnt(ur) 197 28,8% 3,4%

Fjöldi svara 684 100%

Tóku afstöðu 684 70,2%

Tóku ekki afstöðu** 291 29,8%

Fjöldi svarenda 975 100%

Spurð* 975 100,0%

Ekki spurð 0 0,0%

Fjöldi þátttakenda 975 100%

*Allir þátttakendur voru spurðir

**Þau sem ekki tóku afstöðu völdu "Veit ekki" eða 

"Vil ekki svara"

Svar Fjöldi Hlutfall

± 95% 

vikmörk

[SP03] Hversu hlynnt(ur) eða andvíg(ur) ert þú hugmyndum um að Landsbankanum verði breytt í samfélagsbanka í eigu 
ríkisins?

Hlutfall andvígra/hlynntra
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[SP03] Hversu hlynnt(ur) eða andvíg(ur) ert þú hugmyndum um að Landsbankanum verði breytt í samfélagsbanka í eigu 
ríkisins?

*Marktækur munur á milli hópa



TAKK FYRIR!


