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Sp. 1. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: Einstaklingstekjur upp 
á 172 þúsund krónur eftir skatt myndu nægja mér til framfærslu í hverjum mánuði.

Fjöldi % jJ -
Fullkomlega sammála (7) 22 .. 2 ,7.. i i
Mjög sammála (6) 16 2,0 1,0
Frekarsammála (5) 32 4,0 1,4
Hvorki né (4) 16 2,0 1,0
Frekarósammála (3) 95 11,9 2,2
Mjög ósammála (2) 148 18,5 2,7
Fullkomlega ósammála (1) 469 58,9 3,4
Sammála 69 8,7 2,0
Hvorki né 16 2,0 1,0
Ósammála 712 89,3 2,1
Fjöldi svara 797 100,0
Tóku afstöðu 797 96,5
Tóku ekki afstöðu 29 3,5
Fjöldi svarenda 826 100,0
Meðaltal (1-7) 1,9
Vikmörk ± 0,1

18,5%

Fullkomlega sam m ála  
Hvorki né
Fullkomlega ósam m ála

M jö g sam m ála  
Frekar ósam m ála

58,9%

Frekarsam m ála  
■ M jö gó sam m ála
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Sp. 2. Telur þú að lífeyrisþegar, þ.e.a.s. elli-, örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegar eigi að fá 
jafnháa, hærri eða lægri krónutöluhækkun en lægstu launþegar fengu í nýliðnum kjarasamningum?

Fjöldi % +/■
Lífeyrisþegareiga aðfá
jafnháa krónutöluhækkun
og lægstulaunþegar 448 63,1 3,5
Lífeyrisþegar eiga aðfá
hærri krónutöluhækkun en
lægstu launþegar 229 32,3 3,4
Lífeyrisþegareiga aðfá
lægri krónutöluhækkun en
lægstu launþegar ...........33 4,6 1,5
Fjöldi svara 710 100,0
Tóku afstöðu 710 86,0
Tóku ekki afstöðu 116 14,0

■ Lífeyrisþegar eiga að fá ja fnháa krónutöluhæ kkun og lægstu launþegar
■ Lífeyrisþegareiga að fá hæ rri krónutöluhæ kkun en lægstu launþegar 

Lífeyrisþegar eiga að fá lægri krónutöluhæ kkun en lægstu launþegar
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