RO1a
Næst koma nokkrar spurningar um íslenskt samfélag. Okkur langar að biðja um álit þitt á eftirfarandi
málefnum.
Sumir halda því fram að við munum enn eiga næga olíu eftir 25 ár. Aðrir halda því fram að með
áframhaldi á núverandi olíunotkun verði öll olía uppurin eftir 15 ár. Hvora þessara hugmynda telur þú
réttari?
Það verður til næg olía eftir 25 ár
Olía verður uppurin eftir 15 ár
RO1b
Næst koma nokkrar spurningar um íslenskt samfélag. Okkur langar að biðja um álit þitt á eftirfarandi
málefnum.
Sumir halda því fram að með áframhaldi á núverandi olíunotkun verði öll olía uppurin eftir 15 ár. Aðrir
halda því fram að við munum enn eiga næga olíu eftir 25 ár. Hvora þessara hugmynda telur þú réttari?
Olía verður uppurin eftir 15 ár
Það verður til næg olía eftir 25 ár
RO1c
Næst koma nokkrar spurningar um íslenskt samfélag. Okkur langar að biðja um álit þitt á eftirfarandi
málefnum.
Hvora þessara hugmynda telur þú vera réttari? Við munum enn eiga næga olíu eftir 25 ár, eða að með
áframhaldi á núverandi olíunotkun verður öll olía uppurin eftir 15 ár?
Það verður til næg olía eftir 25 ár
Olía verður uppurin eftir 15 ár
RO1d
Næst koma nokkrar spurningar um íslenskt samfélag. Okkur langar að biðja um álit þitt á eftirfarandi
málefnum.
Hvora þessara hugmynda telur þú vera réttari? Með áframhaldi á núverandi olíunotkun verður öll olía
uppurin eftir 15 ár, eða að við munum enn eiga næga olíu eftir 25 ár?
Olía verður uppurin eftir 15 ár
Það verður til næg olía eftir 25 ár

RO2a
Ertu sammála eða ósammála eftirfarandi fullyrðingu um hvernig verð á bensíni og olíu er ákvarðað?
Hvert fyrirtæki ákvarðar sitt eigið verð til að mæta samkeppni
Sammála
Ósammála
RO2b
Ertu sammála eða ósammála eftirfarandi fullyrðingu um hvernig verð á bensíni og olíu er ákvarðað?
Olíufyrirtækin hafa samráð um verð á vörum sínum
Sammála
Ósammála
RO2c
Hvor eftirfarandi fullyrðinga kemst næst þínum eigin hugmyndum um hvernig verð á bensíni og olíu er
ákvarðað?
Hvert fyrirtæki ákvarðar sitt eigið verð til að mæta samkeppni eða olíufyrirtækin hafa samráð um verð á
vörum sínum
Hvert fyrirtæki ákvarðar sitt eigið verð
Olíufyrirtækin hafa samráð
RO2d
Hvor eftirfarandi fullyrðinga kemst næst þínum eigin hugmyndum um hvernig verð á bensíni og olíu er
ákvarðað?
Olíufyrirtækin hafa samráð um verð á vörum sínum eða hvert fyrirtæki ákvarðar sitt eigið verð til að
mæta samkeppni
Olíufyrirtækin hafa samráð
Hvert fyrirtæki ákvarðar sitt verð

RO3a
Sumum finnst að stjórnvöld eigi að sjá til þess að allir hafi fullnægjandi húsnæði á meðan öðrum finnst
að hver einstaklingur eigi sjálfur að útvega sér húsnæði. Hvor staðhæfingin lýsir betur hvað þér finnst um
þetta?
Stjórnvöld eiga að sjá til þess að allir hafi fullnægjandi húsnæði
Hver einstaklingur á sjálfur að útvega sér húsnæði
RO3b
Sumum finnst að hver einstaklingur eigi sjálfur að útvega sér húsnæði á meðan öðrum finnst að
stjórnvöld eigi að sjá til þess að allir hafi fullnægjandi húsnæði. Hvor staðhæfingin lýsir betur hvað þér
finnst um þetta?
Hver einstaklingur á sjálfur að útvega sér húsnæði
Stjórnvöld eiga að sjá til þess að allir hafi fullnægjandi húsnæði
RO3c
Hvor staðhæfingin lýsir betur hvað þér finnst? Stjórnvöld eiga að sjá til þess að allir hafi fullnægjandi
húsnæði eða hver einstaklingur á sjálfur að útvega sér húsnæði.
Stjórnvöld eiga að sjá til þess að allir hafi fullnægjandi húsnæði
Hver einstaklingur á sjálfur að útvega sér húsnæði
RO3d
Hvor staðhæfingin lýsir betur hvað þér finnst? Hver einstaklingur á sjálfur að útvega sér húsnæði eða
stjórnvöld eiga að sjá til þess að allir hafi fullnægjandi húsnæði.
Hver einstaklingur á sjálfur að útvega sér húsnæði
Stjórnvöld eiga að sjá til þess að allir hafi fullnægjandi húsnæði

AQ1a
Hvort myndir þú frekar kenna einstaklingum eða félagslegum aðstæðum um glæpi og lögleysu í þessu
landi?
Einstaklingum er frekar um að kenna
Félagslegum aðstæðum er frekar um að kenna
AQ1b
Hvort myndir þú frekar kenna félagslegum aðstæðum eða einstaklingum um glæpi og lögleysu í þessu
landi?
Félagslegum aðstæðum er frekar um að kenna
Einstaklingum er frekar um að kenna
AQ1c
Ertu sammála eða ósammála eftirfarandi fullyrðingu? Glæpir og lögleysa í þessu landi eru frekar
einstaklingum að kenna en félagslegum aðstæðum.
Sammála
Ósammála
AQ1d
Ertu sammála eða ósammála eftirfarandi fullyrðingu? Glæpir og lögleysa í þessu landi eru frekar
félagslegum aðstæðum að kenna en einstaklingum.
Sammála
Ósammála

AQ2a
Telur þú að stjórnvöld eigi eða eigi ekki að sjá til þess að að allir hafi vinnu og búi við góð lífskjör?
Stjórnvöld eiga að sjá til þess
Stjórnvöld eiga ekki að sjá til þess
AQ2b
Ertu sammála eða ósammála eftirfarandi fullyrðingu? Stjórnvöld eiga að sjá til þess að að allir hafi vinnu
og búi við góð lífskjör?
Sammála
Ósammála
AQ2c
Ertu sammála eða ósammála eftirfarandi fullyrðingu? Stjórnvöld eiga ekki að sjá til þess að að allir hafi
vinnu og búi við góð lífskjör?
Sammála
Ósammála
AQ2d
Telur þú að stjórnvöld eigi ekki eða eigi að sjá til þess að að allir hafi vinnu og búi við góð lífskjör?
Stjórnvöld eiga ekki að sjá til þess
Stjórnvöld eiga að sjá til þess

AQ3a
Ertu sammála eða ósammála eftirfarandi fullyrðingu? Flestir karlar eru betur tilfinningalega til þess
fallnir að taka þátt í stjórnmálum en flestar konur.
Sammála
Ósammála
AQ3b
Ertu sammála eða ósammála eftirfarandi fullyrðingu? Flestir karlar eru ekki tilfinningalega betur til þess
fallnir að taka þátt í stjórnmálum en flestar konur.
Sammála
Ósammála
AQ3c
Myndir þú segja að flestir karlar séu tilfinningalega betur til þess fallnir að taka þátt í stjórnmálum en
flestar konur, að karlar og konur séu jafn vel til þess fallin, eða að konur séu betur til þess fallnar en
karlar
Karlar eru betur til þess fallnir
Karlar og konur eru jafn vel til þess fallin
Konur eru betur til þess fallnar
AQ3d
Myndir þú segja að flestar konur séu tilfinningalega betur til þess fallnar að taka þátt í stjórnmálum en
flestir karlar, að konur og karlar séu jafn vel til þess fallin, eða að karlar séu betur til þess fallnir en konur.
Konur eru betur til þess fallnar
Karlar og konur eru jafn vel til þess fallin
Karlar eru betur til þess fallnir

AQ4a
Ertu sammála eða ósammála eftirfarandi fullyrðingu? Stundum virðast stjórnmál og opinber stjórnsýsla
svo flókin að einstaklingur eins og þú getur eiginlega ekki skilið hvað er í gangi.
Sammála
Ósammála
AQ4b
Myndir þú segja að stundum virðist stjórnmál og opinber stjórnsýsla svo flókin að einstaklingur eins og
þú getur eiginlega ekki skilið hvað er í gangi, eða að þú getir vissulega skilið hvað er í gangi.
Stundum svo flókið að ég get ekki skilið
Get alltaf skilið

QW1a
Sumir eru á móti kirkjunni og öllum trúarbrögðum. Ef einstaklingur með slíkar skoðanir myndi vilja halda
ræðu í (þinni borg/ þínum bæ/þínu samfélagi) gegn kirkjunni og öllum trúarbrögðum, ætti að veita
einstaklingnum frelsi til að tala, eða ekki?
Já, ætti að fá að tala
Nei, ætti ekki að fá að tala
QW1b
Sumir eru á móti kirkjunni og öllum trúarbrögðum. Ef einstaklingur með slíkar skoðanir myndi vilja halda
ræðu í (þinni borg/ þínum bæ/þínu samfélagi) gegn kirkjunni og öllum trúarbrögðum, ætti
einstaklingurinn að fá að tala eða ekki?
Já, ætti að fá að tala
Nei, ætti ekki að fá að tala

RO4a
Myndir þú segja, eftir þvi sem þú best veist, að meðalhitastig í heiminum hafi verið hærra síðustu þrjú ár
en áður, lægra, eða um það bil það sama?
Hærra
Lægra
Um það bil það sama
RO4b
Myndir þú segja, eftir því sem þú best veist, að meðalhitastig í heiminum hafi verið lægra síðustu þrjú ár
en áður, hærra, eða um það bil það sama?
Lægra
Hærra
Um það bil það sama

NO1a
Á heildina litið, finnst þér dómstólar á Íslandi taka of hart eða ekki nógu hart á glæpamönnum, eða hefur
þú enga skoðun á því?
Of hart
Ekki nógu hart
Hef ekki skoðun
NO1b
Á heildina litið, finnst þér dómstólar á Íslandi taka of hart eða ekki nógu hart á glæpamönnum, eða hefur
þú ekki nægar upplýsingar um dómstóla til að segja til um það?
Of hart
Ekki nógu hart
Hef ekki nægar upplýsingar til að segja til um það
NO1c
Á heildina litið, finnst þér dómstólar á Íslandi taka of hart, ekki nógu hart á glæpamönnum eða veistu
það ekki?
Of hart
Ekki nógu hart
Veit ekki
NO1d
Á heildina litið, finnst þér dómstólar á Íslandi taka of hart eða ekki nógu hart á glæpamönnum?
Of hart
Ekki nógu hart

NO2a
Finnst þér að nánast allir sem stýra hinu opinbera séu klárir eða finnst þér að margir þeirra viti ekki hvað
þeir eru að gera, eða hefur þú enga skoðun á því?
Klárir
Vita ekki hvað þeir eru að gera
Hef enga skoðun á því
NO2b
Finnst þér að margir sem stýra hinu opinbera viti ekki hvað þeir eru að gera eða finnst þér að þeir sem
stýra hinu opinbera séu nánast allir klárir?
Vita ekki hvað þeir eru að gera
Klárir
NO2c
Finnst þér að nánast allir sem stýra hinu opinbera séu klárir eða finnst þér að margir þeirra viti ekki hvað
þeir eru að gera, eða veistu það ekki?
Klárir
Vita ekki hvað þeir eru að gera
Veit ekki
NO2d
Finnst þér að nánast allir sem stýra hinu opinbera séu klárir eða finnst þér að margir þeirra viti ekki hvað
þeir eru að gera?
Klárir
Vita ekki hvað þeir eru að gera

NO3a
Telur þú að frekar margir þeirra sem stýra hinu opinbera séu spilltir, að ekki mjög margir þeirra séu það,
eða að varla nokkur þeirra sé spilltur, eða hefur þú enga skoðun á því?
Frekar margir
Ekki margir
Varla nokkur
Hef enga skoðun
NO3b
Telur þú að frekar margir þeirra sem stýra hinu opinbera séu spilltir, að ekki mjög margir þeirra séu það,
eða að varla nokkur þeirra sé spilltur, eða hefur þú enga skoðun á því?
Frekar margir
Ekki margir
Varla nokkur
Hef enga skoðun
NO3c
Telur þú að frekar margir þeirra sem stýra hinu opinbera séu spilltir, að ekki mjög margir þeirra séu það,
eða að varla nokkur þeirra sé spilltur, eða hefur þú ekki nægar upplýsingar um hið opinbera til að segja
til um það?
Frekar margir
Ekki margir
Varla nokkur
Hef ekki nægar upplýsingar til að segja til um það
NO3d
Telur þú að frekar margir þeirra sem stýra hinu opinbera séu spilltir, að ekki mjög margir þeirra séu það,
eða að varla nokkur þeirra sé spilltur?
Frekar margir
Ekki margir
Varla nokkur

QB1a
Ef það yrði alvarlegur orkuskortur í vetur, finnst þér að það ætti að setja lög um að fólki bæri að lækka
hita á heimili sínu, eða ertu á móti slíkum lögum?
Það ætti að setja lög
Er á móti slíkum lögum
QB1b
Ef það yrði alvarlegur orkuskortur í vetur, finnst þér að það ætti að setja lög um að fólki bæri að lækka
hita á heimili sínu?
Já, það ætti að setja lög
Nei, það ætti ekki að setja lög
QB1c
Ef það yrði alvarlegur orkuskortur í vetur, finnst þér að það ætti að setja lög um að fólki bæri að lækka
hita á heimili sínu, eða ertu á móti slíkum lögum af því að það væri of erfitt að framfylgja þeim?
Það ætti að setja lög
Er á móti slíkum lögum
QB1d
Ef það yrði alvarlegur orkuskortur í vetur, værir þú mótfallin(n) því að sett yrðu lög um að fólki bæri að
lækka hita á heimili sínu, eða finnst þér að setja ætti slík lög?
Mótfallin(n) slíkum lögum
Það ætti að setja lög

QB2a
Finnst þér að starfsfólk fyrirtækja og stofnana eigi að vera skyldað til þess að vera í stéttarfélagi eða ertu
andvíg(ur) því?
Já, allir eiga að vera skyldugir til að vera í stéttarfélagi
Nei, er andvíg(ur) því
QB2b
Finnst þér að starfsfólk fyrirtækja og stofnana eigi að vera skyldað til þess að vera í stéttarfélagi?
Já
Nei
QB2c
Finnst þér að starfsfólk fyrirtækja og stofnana eigi að vera skyldað til þess að vera í stéttarfélagi eða á
það að vera undir einstaklingunum sjálfum komið að ákveða hvort þeir vilja eða vilja ekki vera meðlimir í
stéttarfélagi?
Allir eiga að vera skyldugir til að vera í stéttarfélagi
Á að vera undir einstaklingnum sjálfum komið
QB2d
Ertu mótfallin(n) því að starfsfólk fyrirtækja og stofnana sé skyldað til þess að vera í stéttarfélagi eða
finnst þér að starfsfólk fyrirtækja og stofnana eigi að vera skyldað til þess að vera í stéttarfélagi?
Mótfallin(n)
Allir í stéttarfélagi

QO11
Telur þú að það eigi að vera mögulegt fyrir ófríska konu að fá löglega fóstureyðingu ef hún er gift og vill
ekki eignast fleiri börn?
Já
Nei
QO12
Telur þú að það eigi að vera mögulegt fyrir ófríska konu að fá löglega fóstureyðingu ef það eru miklar
líkur á alvarlegum fæðingargalla hjá barninu?
Já
Nei

QO21
Telur þú að stéttarfélögum ætti að vera heimilt að nýta fjármuni sína til að styðja eða koma í veg fyrir að
frambjóðendur nái kjöri í kosningum til pólitískra embætta?
Já
Nei
QO22
Telur þú að fyrirtækjum ætti að vera heimilt að nýta fjármuni sína til að styðja eða koma í veg fyrir að
frambjóðendur nái kjöri í kosningum til pólitískra embætta?
Já
Nei

RO5a
Telur þú almennt að flestu fólki sé treystandi eða finnst þér að aldrei sé of varlega farið í samskiptum við
fólk
Flestu fólki er treystandi
Það er aldrei of varlega farið
RO5b
Telur þú almennt að aldrei sé of varlega farið í samskiptum við fólk eða að flestu fólki sé treystandi?
Það er aldrei of varlega farið
Flestu fólki er treystandi

RO6a
Ertu sammála eða ósammála því að ójöfnuður viðhaldist vegna þess að það er í hag þeirra ríku og
valdamiklu?
Mjög sammála
Sammála
Hvorki sammála né ósammála
Ósammála
Mjög ósammála
RO6b
Ertu ósammála því eða sammála að ójöfnuður viðhaldist vegna þess að það er í hag þeirra ríku og
valdamiklu?
Mjög ósammála
Frekar ósammála
Hvorki sammála né ósammála
Frekar sammála
Mjög sammála

