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Viðhorf almennings til kjarasamninga, 
kaupmáttar og verðbólgu 
Könnun Capacent Gallup fyrir Samtök atvinnulífsins 
 
Könnunin fór fram 10.-27. október en um var að ræða netkönnun. Könnunin var send til 
2.950 manns á öllu landinu, 18 ára og eldri sem voru handahófsvaldir úr Viðhorfahópi 
Capacent Gallup. Fjöldi svarenda var 1.771 og svarhlutfall því 60%. 









Hvað þýðir þjóðarsátt? 

Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) gerð þjóðarsáttar/samnings milli stéttarfélaga, 
atvinnurekenda og stjórnvalda þar sem lögð yrði meiri áhersla á stöðugt verðlag og 
stöðugt gengi krónunnar en í stað þess lögð minni áhersla á launahækkanir?  
 
Helmingur svarenda var spurður um gerð samnings milli stéttarfélaga, atvinnurekenda 
og  stjórnvalda en hinn helmingur svarenda var spurður um afstöðu til þjóðarsáttar milli 
fyrrnefndra aðila.  
 
Ekki reyndist marktækur munur á svörum eftir því hvort spurt var um þjóðarsátt eða 
samning.    

 



Stuðningur við þjóðarsátt ... 





Vaxandi áhyggjur af verðbólgu ... 



Þjóðarsátt og verðbólga ... 

 







Til hversu langs tíma telur þú að semja eigi í 
komandi í kjarasamningum?  
 



Verðbólga mælist nú 3,9 %. Telur þú að verðbólga 
muni minnka, haldast óbreytt eða aukast á næstu 6 
mánuðum?  
 



Ef þú berð saman allar eignir heimilisins og 
heildarskuldir, telur þú að eignirnar séu meiri, minni 
eða álíka miklar og skuldirnar?  
 



Er heimili þitt með 
verðtryggðar skuldir í 
íslenskum krónum, 
óverðtryggðar skuldir í 
íslensku krónum, eða 
skuldir í erlendrum 
gjaldmiðli?  
 



Ef þú tekur saman heildarskuldir heimilsins, hversu 
miklar eru þær?  
 



Ef þú tekur saman 
heildarskuldir 
heimilsins,  
hversu miklar  
eru þær?  
 



Samningsmarkmið SA  
... spurningar og svör 

 
Fyrirspurnir af vef á hordur@sa.is  
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