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Spurningavagn á Akureyri – Apríl 2002 

 
Fs. 1 Fæðingarár 

19 ______ 

Fs. 2 Kynferði 

___ Karl 

___ Kona 

 

Fs. 4 Hjúskaparstaða 

___ (númer á lista) 

 

 

Gott kvöld.  Ég heiti ........ og hringi frá Rannsóknastofnun 

Háskólans á Akureyri, er ........  við? 

Við erum að kanna viðhorf fólks til ýmissa mála er brenna helst á 

Akureyringum um þessar mundir.  Ert þú til í að svara nokkrum 

spurningum fyrir okkur?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fs. 3 Búseta 

___ Innbær 

___ Oddeyri 

___ Neðri brekka 

___ Efri brekka 

___ Hlíðahverfi 

___ Síðuhverfi 

___ Giljahverfi 

 

Sp. 1 Þátttaka? 

___ Já 

___ Nei 
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Nú koma nokkrar spurningar um sveitarstjórnarmál á Akureyri og 

stjórnmál á landsvísu. 

 

Sp. 11 Ef kosið yrði til bæjarstjórnar á Akureyri á morgun, hvaða 
flokk eða framboð myndir þú kjósa? 

___ B lista framsóknarflokksins 

___ D lista sjálfstæðisflokksins  

___ L lista - lista fólksins með Odd Helga í forsvari 

___ S lista samfylkingar 

___ U lista vinstri hreyfingarinnar græns framboðs 

___ Kysi ekki 

___ Veit ekki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sp. 12 Hvað kaust þú í síðustu bæjarstjórnarkosningum? 

___ B lista framsóknarflokksins 

___ D lista sjálfstæðisflokksins 

___ F lista Akureyrarlistann 

___  L lista - lista fólksins með Odd Helga í forsvari  

___ Kaus ekki 

___ Veit ekki 

 

 

 

Fyrir þá sem gefa ekki ákveðið svar: 

Sp. 11a Hvaða flokk eða framboð er líklegast að 

þú myndir kjósa? 

___ B lista framsóknarflokksins  

___ D lista sjálfstæðisflokksins 

___ L lista - lista fólksins með Odd Helga í forsvari 

___ S lista samfylkingar 

___ U lista vinstri hreyfingarinnar græns framboðs 

___ Kysi ekki  

___ Veit ekki 
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Sp. 13 Ertu ánægð(ur) eða óánægð(ur) með störf meirihluta Sjálf-

stæðisflokks og Akureyrarlista í bæjarstjórn Akureyrar á 
kjörtímabilinu sem er að líða? 

___ Mjög ánægð(ur) 

___ Frekar ánægð(ur) 

___ Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 

___ Frekar óánægð(ur) 

___ Mjög óánægð(ur) 

 

 

Sp. 15 Er einhver einn einstaklingur öðrum fremur sem þú vildir sjá 

sem næsta bæjarstjóra á Akureyri?  

 

Ekki lesa upp nöfn:   

___ Jakob Björnsson  

___ Kristján Þór Júlíusson 

___ Odd Helga Halldórsson 

___ Oktavíu Jóhannesdóttur 

___ Valgerði Bjarnadóttur  

Annan hvaða?_______________________________________________ 

 

___ Vill ópólitískan bæjarstjóra 

___ Veit ekki 
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Sp. 16 Ef kosið yrði til Alþingis í dag, hvaða flokk myndirðu kjósa?  

___ B lista framsóknarflokksins 

___ D lista sjálfstæðisflokksins 

___ F lista frjálslynda flokksins 

___  S lista samfylkingarinnar 

___ U lista vinstri hreyfingarinnar græns framboðs 

___ Aðrir, ___________________________ 

___ Kysi ekki 

___ Veit ekki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyrir þá sem gefa ekki ákveðið svar: 

Sp. 16a Hvaða flokk eða framboð er líklegast að 

þú myndir kjósa? 

___ B lista framsóknarflokksins  

___ D lista sjálfstæðisflokksins 

___ F  lista  frjálslynda flokksins 

___ S lista samfylkingarinnar 

___ U lista vinstri hreyfingarinnar græns framboðs 

___ Aðrir _______________ 

___ Kysi ekki 

___ Veit ekki 
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AÐ LOKUM LANGAR MIG TIL AÐ SPYRJA NOKKRURRA PERSÓNU-

LEGRAR SPURNINGA SEM NOTAÐAR VERÐA TIL AÐ FLOKKA SVÖR 

NIÐUR Í HÓPA.  ÉG VIL MINNA ÞIG Á AÐ EKKI VERÐUR HÆGT AÐ 

REKJA ÞESSI SVÖR BEINT TIL ÞÍN. 

 
Sp. 31 Hvaða námi hefur þú lokið? 

 ___ Grunnskólaprófi eða minna 
___ Iðnnámi eða öðru starfsnámi á framhaldsskólastigi 
___ Stúdentsprófi 
___ Háskólaprófi 
___ Öðru námi og þá hvaða? __________________________________ 

 

Sp. 32 Hve margir eru búsettir á þínu heimili?     ______   

 Sp. 32b  Hversu margir af þeim eru 16 ára eða yngri?  ________ 

 Sp. 32c  En 6 ára og yngri?  ________ 

 
Sp. 33 Nú ætla ég að lesa upp nokkra valmöguleika og biðja þig að 

segja mér hverjar brúttótekjur fjölskyldunnar voru í síðasta 
mánuði, fyrir skatta. 

___ Minna en 100 þúsund 

___ 100-200 þúsund 

___ 201-300 þúsund 

___ 301-400 þúsund 

___ 401-500 þúsund 

___ 500 þúsund eða meira 

___ Neitar að svara 

 

Sp. 34 Ert þú í vinnu um þessar mundir? 

___ já            Hversu mikilli vinnu  _______  % 

___  nei    ?           ___ atvinnulaus  ___  öryrki ___ ellilífeyrisþegi ___ í skóla 

Sp. 34b  Fyrir þá sem eru í vinnu: 

Við hvað starfar þú að aðalstarfi?      ______      nr. á starfsgreinalista 

      __________________________________________________________________ 

Þá er þetta komið og ég þakka þér kærlega fyrir þátttökuna. 


