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Framkvæmd og úrtak

Verkkaupi
Andríki

Dagsetning gagnaöflunar
25. maí til 1. júní 2021

Aðferð
Netkönnun (spurningavagn)

Úrtak
Íslendingar á aldrinum 18 ára og eldri valdir handahófskennt úr hópi  
Álitsgjafa MMR*

Svarfjöldi
951 einstaklingur

Kyn Búseta
Karl 1,06 Höfuðborgarsvæði 1,00
Kona 0,95 Landsbyggð 1,01

Aldur Menntun
18-29 ára 1,36 Grunnskóli 2,91
30-39 ára 0,93 Starfsnám 0,62
40-49 ára 0,91 Bóklegt framhaldsnám 1,11
50-59 ára 0,84 Verklegt framhaldsnám 1,10
60-67 ára 0,96 Sérskóli á háskólastigi 0,55
68 ára eða eldri 1,04 Háskólanám 0,69

*Hópur álitsgjafa MMR telur liðlega 18.000 einstaklinga sem valdir hafa verið með tilviljunarúrtaki úr 
þjóðskrá og fengnir til þátttöku í netkönnunum með símakönnun. Viðurkenndum aðferðum er beitt svo 
svörun endurspegli lýðfræðilega samsetningu þjóðskrár. 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 voru vigtaðar með tilliti til dreifingar aldurs, kynja, búsetu og 
menntunar í þýði. 
Vogtölur sjást í töflunni hér að neðan.

FRAMKVÆMD VOGTÖLUR



Niðurstöður
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Hversu mikið eða lítið traust berð þú til þess sem skrifað er í athugasemdakerfi netmiðla?

DREIFING SVARA
Mjög lítið traust 602 66,0% 3,1%

Frekar lítið traust 172 18,8% 2,5%

Hvorki mikið né lítið traust 104 11,4% 2,1%

Frekar mikið traust 12 1,4% 0,7%

Mjög mikið traust 23 2,5% 1,0%

Fjöldi svara 912 100%

Tóku afstöðu 912 95,9%

Tóku ekki afstöðu** 39 4,1%

   - Veit ekki 32 3,3%

   - Vil ekki svara 7 0,7%

Fjöldi svarenda 951 100%

Spurð* 951 100,0%

Ekki spurð 0 0,0%

Fjöldi þátttakenda 951 100%

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

ekki svara"

Svar Fjöldi Hlutfall

± 95% 

vikmörk

*Allir þátttakendur voru spurðir
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Hversu mikið eða lítið traust berð þú til þess sem skrifað er í athugasemdakerfi netmiðla?

*Marktækur munur á milli hópa. Niðurstöður ekki sýndar fyrir bakgrunnshópa með færri en 30 svarendur.



Takk fyrir!


