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Mannvélar og miðlun  

Um ábyrgar vísindarannsóknir og samtal við almenning 

Salvör Nordal 

Framfarir á sviðum vísinda vekja oft upp flóknar siðferðilegar spurningar sem taka 

þarf afstöðu til. Þessar spurningar varða meðal annars hversu langt megi ganga í 

rannsóknum á fólki eða dýrum og hvernig nota eigi nýja tækni sem kemur fram á 

sjónarsviðið. Mikilvægt er að rannsóknir séu gerðar með ábyrgum hætti og niður-

stöðurnar nýttar á þann hátt að þær komi samfélaginu til góða. Vandinn er sá að oft 

eru þessi siðferðilegu álitamál samofin flóknum tæknilegum eða vísindalegum 

forsendum, sem ekki er endilega auðvelt að skilja og eru jafnvel ekki að fullu komnar í 

ljós. Af þessum sökum hafa ákvarðanir um rannsóknirnar oftast verið teknar af 

vísindamönnum eða sérfræðingum sem móta stefnu um þær án aðkomu almennings.  

Í þessari grein verður fjallað um aðferðir við að færa vísindin nær almenningi með 

það að markmiði að virkja hann til þátttöku í stefnumótun. Slík viðleitni er í samræmi 

við lýðræðiskröfur í nútíma samfélagi þar sem lögð er áhersla á samráð við alla þá sem 

málið varðar. Innan Evrópusambandsins er hugtakinu ábyrgar vísindarannsóknir og 

tækniþróun (responsible research and innovation) haldið á lofti en það vísar til þessa samráðs 

við almenning við ákvarðanatöku. Hér verður fjallað um inntak þessa hugtaks og 

mikilvægi þess í stefnumörkun á sviði vísinda. Þá verður tekið dæmi af verkefni sem 

fengið hefur styrk úr 7. rammaáætlun Evrópusambandsins sem hefur það markmið að 

leita leiða til að efla þátttöku almennings í mótun stefnu um rannsóknir og tækniþróun 

á sviði heila- og taugaeflingar. Þetta hefur verið gert með því að efna til umræðu um 

nýjustu rannsóknir á þessu sviði, þau siðferðilegu álitamál sem þær vekja og fjalla um 

það hvernig ný tækni getur haft áhrif á samfélagið og jafnræði borgaranna. Þá er 

markmið þess að meta hvaða leiðir eru árangursríkar til að standa að umræðu við 

almenna borgara og hvaða takmarkanir eru á því. Í þessari grein er greint frá 

mismunandi aðferðum sem reyndar hafa verið innan verkefnisins og athyglinni beint 

að spurningum eins og þeim hvernig best sé að stofna til samtals við almenning um 

flókin vísindaleg viðfangsefni og hvaða takmarkanir slík umræða hafi.   

Ábyrgar vísindarannsóknir og nýsköpun 

Á síðustu árum og áratugum hefur verið lögð aukin áhersla á mat á samfélagslegum 

áhrifum vísindarannsókna og mótun stefnu um þær. Í rannsóknaráætlunum Evrópu-

sambandsins var þessi áhersla sett fram undir yfirskriftinni Vísindi í samfélag (science in 

society) innan þessara áætlana hefur á síðustu misserum nýtt hugtak rutt sér til rúms 

Ábyrgar rannsóknir og nýsköpun (Responsible Research and Innovation). Þegar síðara hugtakið 

var kynnt árið 2011 var lögð áhersla á að viðfangsefnið væri ekki aðeins það að fjalla 

um tengsl vísinda og samfélags heldur ætti að kappkosta að virkja hinn borgaralega 

vettvang. Með ábyrgum rannsóknum og nýsköpun var því lögð áhersla á gagnkvæm 

samskipti og samræðu milli ólíkra hagsmunaaðila s.s. rannsakenda, borgara, 

sérfræðinga og viðskiptalífsins þegar rannsóknir eru í undirbúningi eða meðan á þeim 

stendur. Með þessu móti er leitast við að efla skilning milli ólíkra aðila sem gæti komið 

í veg fyrir vandkvæði síðar í ferlinu, tryggja að rannsóknir væru gerðar í samræmi við 
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gildi samfélagsins og einnig að þær mættu þörfum samfélagsins og væntingum (Owen, 

Macnaghten og Stilgoe, 2012).  

Með því að veita betri aðgang að starfi vísindamanna og niðurstöðum vísinda-

rannsókna og auka meðvitund um siðfræðilega þætti í rannsóknum, miðlun og kennslu, 

getur almenningur öðlast tækifæri til að hafa áhrif á þróun vísinda fremur en að standa 

frammi fyrir orðnum hlut þegar niðurstöður liggja fyrir eða tæknin er komin á markað. 

Hin gagnkvæma samræða er ekki aðeins akkur fyrir almenning og samfélag heldur 

gefur einnig vísindamönnum tækifæri til að kynna hugmyndir sínar og þróa þær til að 

mæta þörfum samfélagsins. Opinn aðgangur að þróun hugmynda og niðurstöðum 

tryggir betur gegnsæi sem er mikilvægt gildi lýðræðissamfélags. Það er mikilvægt að 

búa til opinberan vettvang fyrir skoðanaskipti þar sem fram fara opinskáar rökræður 

um leiðir og markmið með rannsóknum og nýsköpun. Með þessum áherslum eru 

skapaður möguleiki á almennri umræðu um brýn hagsmunamál (Vilhjálmur Árnason, 

2014). Markmiðið er að þróun vísinda og tækni, sem hefur gríðarleg áhrif á allt daglegt 

samfélag okkar, þjóni samfélaginu sem best og endurspegli gildi þess.  

Hugtakið ábyrgar vísindarannsóknir og nýsköpun endurspeglar margvíslegar 

hugmyndir í stjórnspeki um aukið lýðræði og virkni borgara. Hannah Arendt lagði t.d 

áherslu á virka þátttöku borgaranna í umræðu um sameiginleg mál og taldi mikilvægt 

að endurvekja hinn opinbera vettvang þar sem ætti sér stað virk og almenn lýðræðisleg 

umræða (Arendt, 1958). Á þessum vettvangi skiptir máli að almenningur sýni með 

virkri þátttöku áhuga á málefnum samfélagsins eins og þróun vísinda og taki þátt í 

umræðu um grundvallargildi og framtíðarsýn. Þar eigi sér stað rökræða sem leitist við 

að kryfja álitaefnin á skapandi og rökvísan hátt. Ábyrgar vísindarannsóknir og 

tækniþróun er tilraun til að skapa opinberan vettvang í þessum anda, þar sem 

borgararnir eru virkjaðir til þátttöku. Þetta má gera með margvíslegum hætti enda hafa 

á síðustu árum og áratugum verið þróaðar fjölbreytilegar leiðir til að auka virkni 

borgara til áhrifa á stefnumótun. Má þar nefna „borgaralegan kviðdóm“ (citizen’s jury) 

þar sem kallaðir eru til 12-24 borgarar sem valdir eru með tilviljanakenndu úrtaki, til 

almennrar rökræðu um tiltekin álitaefni (Stree, 2014). Í ferlinu hlusta þeir á sjónarmið 

ólíkra hagsmunaaðila líkt og í vitnastúku áður en þeir skila síðan sameiginlegri 

niðurstöðu. Önnur aðferð sem notuð hefur verið er „rökræðukönnun“ (democratic 

polling) en þar er gjarnan kallaður saman mun stærri hópur sem er líkari úrtaki í 

skoðanakönnun og myndar því eins konar þverskurð af samfélaginu. Með því móti er 

hægt að rannsaka afstöðu fólks til tiltekinna mála og hvaða atriði það eru sem hafi 

mest áhrif á skoðanir án þess að markmiðið sé að hópurinn komi sér saman um hvaða 

leiði verði fyrir valinu (Fiskhin, 1997).  

Hugtakið ábyrgar rannsóknir og tækniþróun hefur ótvírætt yfir sér jákvætt 

yfirbragð, öll viljum við að rannsóknir og þróun sé unnin með ábyrgum hætti og leiði 

til góðs fyrir samfélagið. Þess ber þó að geta að eitt er að krefjast þess að borgarar séu 

virkir og annað að skapa skilyrði til þess (Vilhjálmur Árnason, 2014). Til dæmis er 

hugtakið „ábyrgð“ sem liggur til grundvallar ekki vandalaust, það er ekki augljóst hver 

ábyrgð borgara verður við þátttöku í ákvarðanatöku eða hvort sanngjarnt sé að leggja 

ábyrgð af þessu tagi á þá sem ekki hafi sérþekkingu á valdi sínu. Hér hefur einnig áhrif 

að vísindaleg eða tæknileg framþróun er oft bundin hagsmunum fyrirtækja eða gerð til 

að þjóna hernaði og því vandséð hvernig almenningur getur komið eða unnið að 

ákvörðunum þegar hagsmunir af því tagi eru annars vegar. Þá getur verið vand-

kvæðum bundið að meta þau áhrif sem vísindi eða tækni muni hafa á samfélagið, út 

frá félagslegum, vísindalegum eða tæknilegum sjónarmiði. Af þessum sökum má velta 

því fyrir sér hvort hér sé fyrst og fremst verið að lýsa ákveðinni lýðræðislegri hugsjón 

sem veiti í raun litla leiðsögn um það hvernig hátta eigi samræðu hagsmunaaðila við 

almenning.  
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Heila- og taugaefling – dæmi  

Árið 2013 hófst verkefnið NERRI (Neuro Enhancement. Responsible Research and 

Innovation) með styrk úr 7. rammaáætlun Evrópusambandsins, en því var ætlað að 

skoða sérstaklega rannsóknir og nýsköpun á heila og taugakerfi út frá sjónarhorni 

ábyrgra rannsókna og nýsköpunar. Markmið verkefnisins var meðal annars að efna til 

samræðu í Evrópuríkjum um heila- og taugaeflingu (Neurological enhancement) með því 

að standa að fjölmörgum gagnkvæmum umræðufundum (Mutual Learning Activities). Ellefu 

Evrópulönd og 18 stofnanir hafa tekið þátt í verkefninu og á þess vegum hefur verið 

efnt til yfir 60 umræðufunda. Markmiðið var að efna til atburða þar sem sem lögð væri 

áhersla á umræðu milli ólíkra hagsmunaaðila við almenning sem væri upplýsandi fyrir 

alla aðila. Í framhaldi umræðufundanna hefur verið leitast við að meta bæði kosti og 

galla ólíkra aðferða við að efna til samfélagslegrar umræðu og gerð grein fyrir ólíkum 

sjónarhornum aðila sem komið gætu að gagni við stefnumótun á þessu sviði.  

Stórstígar framfarir eiga sér nú stað á rannsóknum á starfsemi heilans og tauga-

kerfinu. Mikil þróun hefur til að mynda orðið á lyfjum og tækni til að stemma stigu við 

alvarlega taugasjúkdóma eins og Parkinsons og Alzheimers. Jafnframt gætir aukins 

áhuga hjá heilbrigðum einstaklingum að nota þessa tækni og lyf í því skyni að efla 

heilstarfsemina, til að auka minni og úthald. Engum dylst að heilinn er viðkvæmt 

líffæri og þekking okkar á starfsemi hans er enn takmörkuð. Spurningar hafa því 

vaknað hvers konar tilraunir eigi að heimila á fólki í þessu samhengi og hvaða 

afleiðingar það geti haft fyrir einstaklinga og samfélagið í heild, ef heilbrigðir 

einstaklingar geta í auknum mæli eflt starfsemi heila- og taugakerfis. Af þessum 

ástæðum voru spurningar um rannsóknir á sviði heila- og taugakerfis einkar áhuga-

verðar og vel til þess fallnar að taka fyrir á umræðufundum í anda ábyrgra vísinda-

rannsókna. Þá bætist við almennur áhugi fólks á þessum rannsóknum, enda eiga 

hugmyndir um eflingu mannsins þar sem gælt er við að búa til einhvers konar 

ofurmenni, sér langa sögu og hafa til að mynda rithöfundar í aldanna rás fjallað um 

slík viðfangsefni auk þess sem fjölmargar kvikmyndir hafa verið gerðar um efnið. 

Eins og þegar hefur verið fjallað um er það markmið gagnkvæmra umræðufunda 

að stefna saman ólíkum hagsmunaaðilum til samræðu þar sem hver hópur getur lært af 

öðrum. Í flestum tilfellum voru fundirnir settir þannig upp að vísindamönnum gafst 

tækifæri til þess að kynna hugmyndir sínar og rannsóknir en síðan var boðið upp á 

spurningar og athugasemdir frá almenningi. Markmiðið var ekki að talað væri yfir 

almenningi eða til hans, heldur að ólíkir hópar mættust í upplýstri samræðu í anda 

hugmyndarinnar um ábyrgar vísindarannsóknir og tækniþróun sem kynnt var hér að 

framan. Til að ná þessum markmiðum hafa verið haldnir fjölmargir umræðufundir um 

alla Evrópu eins og vinnustofur, vísindakaffi, sérstök verkefni með börnum og 

unglingum, búnir til leikir sem auðvelda þátttöku fólks og skilning og haldin málþing 

og ráðstefnur svo dæmi séu nefnd.1 Sumir atburðir hafa verið öllum opnir en aðrir 

beinst að tilteknum hópum, sumir hafa sérstaklega verið ætlaðir börnum eða 

unglingum en aðrir frekar beinst að eldra fólki. Þá var reynt að nálgast sérstaka hópa 

eða hagsmunaaðila, til að mynda hélt einn þátttakandi umræðufund með háttsettum 

aðilum sem tengdust hermálum viðkomandi lands en talsverð umræða hefur verið um 

notkun lyfja í hernaði sem hafa áhrif á persónuleika hermanna.  

Á fyrri stigum verkefnisins voru tekin viðtöl við fjölmarga hagsmunaaðila og 

greind þau álitaefni sem helst hafa brunnið á notendum lyfja eða tækni og framleiðslu-

aðila (Jóhannes Dagsson og Salvör Nordal, 2014). Á ólíkum umræðufundum hafa 

einnig áherslur og þau álitaefni sem helst hafa komið upp hjá almenningi verið 

                                                      

1 Sjá heimasíðu verkefnisins, nerri.eu. http://nerri.eu/eng/home.aspx 
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greindar (WP3 Final report 2015). Segja má að þær áhyggjur og efasemdir sem komið 

hafa upp á mismunandi stefnumótum endurspegli fræðilega umræðu um efnið. Til að 

mynda kemur gjarnan fram þegar rætt er um taugaeflingu vandinn við að greina á milli 

þess sem gert er til að bæta fyrir skaða sem verður vegna slysa eða alvarlegra sjúkdóma, 

og þess þegar heilbrigðir einstaklingar vilja efla geta sína eins og minni eða líkamlegt 

úthald. Þetta tengist því hugmyndum okkar um hvað sé heilbrigt eða eðlilegt ástand 

(Salvör Nordal, 2014). Þá vakna spurningar um sjálfræði einstaklingsins og frelsi til að 

velja, og hvort til dæmis lyf gætu breytt fólki með róttæknum hætti. Þegar rætt er um 

þessar rannsóknir veltir fólk mjög gjarnan upp áhrifum þessarar þróunar á samkeppni 

einstaklinga innbyrðis og hvort svo geti farið að þrýstingur skapist á að efla 

einstaklinga svo þeir geti mætt kröfum atvinnulífsins. Slíkt gæti haft veruleg áhrif á 

samfélagið og aukið ójafnræði fólks og dregið úr samstöðu enn frekar en nú er. Loks 

má nefna mat á áhættu fyrir samfélagið af þessum rannsóknum og ekki síður 

einstaklinga sem taka þátt í tilraunum á þessu sviði. Allt þetta bendir til þess að setja 

eigi sérstakar reglur um rannsóknir á sviðið heila- og taugaeflingar og því sé 

stefnumótunar þörf.  

Umræða um ólíkar aðferðir 

Eins og komið hefur fram var markmið NERRI verkefnisins að búa til margvíslega 

atburði eða umræðufundi með ólíkum hópum til að efla þátttöku almennings í 

umræðum um heila- og taugaeflingu. Þetta var gert fremur en að framkvæma kannanir 

um afstöðu einstaklinga til einstakra álitaefna. Í flestum þátttökulöndunum hafa verið 

haldnir fjölmargir velheppnaðir viðburðir sem hafa gefa varpa annars konir ljósi á 

afstöðu fólks en þegar viðhorfskannanir eru gerðar. Samfara þessum umræðufundum 

hefur verið umræða í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum um rannsóknirnar. Verkefnið 

hefur einnig starfrækt vefsíðu, verið á samfélagsmiðlum og gefið út fréttabréf. Allt 

hefur þetta verið til þess fallið að setja rannsóknir á sviðið heila- og taugakerfis á 

dagskrá og kynna fyrir almenningi hvers megi vænta í þessum rannsóknum og ræða 

mögulega framtíðarsýn.  

Vert er þó að geta að þessar aðferðir hafa eins og aðrar ákveðnar takmarkanir sem 

vert er að gefa gaum. Í fyrsta lagi þar sem umræðufundirnir eru auglýstir fyrir 

almenning og öllum boðin þátttaka og er það háð áhuga fólks og frumkvæði hvort 

það tekur þátt eða ekki. Engin trygging er fyrir því að hópurinn sem ræðir saman 

endurspegli fjölbreytileg sjónarmið eða sé einhvers konar þverskurður af samfélaginu. 

Þvert á móti er líklegra að þeir sem hafi áhuga séu þeir sem þegar hafi sterkar skoðanir 

á málinu, séu þokkalega upplýstir og hafi aðgang að eða taki þátt í fjölmiðlum og 

samfélagsmiðlum. Á sama hátt má gera ráð fyrir að þeir sem láti skoðanir sínar í ljósi á 

umræðufundunum og taki þátt í umræðunni séu þeir sem séu betur upplýstir eða hafi 

sterkar skoðanir á efninu.  

Í annan stað er viss hætta á að umgjörð atburða móti verulega umræðuna sem fari 

fram á umræðufundunum. Þó leitast sé við að tryggja að sjónarmiðin sem komi fram 

séu sem fjölbreytilegust er alltaf hætt við að ákveðnar hugmyndir ráði sem byggi á 

huglægum sjónarmiðum skipuleggjenda og eru þeim ekki endilega ljós. Til að mynda 

má benda á það hvernig umræðu er stýrt, hvaða spurningar eru lagðar upp eða hvernig 

einstök efni eru kynnt getur haft veruleg áhrif á umræðuna. Í yfirliti um þá atburði sem 

hafa verið haldnir á vegum NERRI verkefnisins er vísað í nokkrum þeirra til 

hugmyndarinnar um ofurheila eða ákveðinna hugmynda okkar um eflingu heilans sem 

oft kemur fram í fjölmiðlum, kvikmyndum eða skáldsögum. Ræða má hvaðan slíkar 

hugmyndir koma og hvernig þær hafi áhrif á hugmyndir okkar um heilann og hvað 

gera má við hann. Með slíkri tilvísun er því þegar búið að leggja fram ákveðna sýn á 

efnið sem getur haft áhrif á umræðu viðkomandi umræðufundar.  



 

5 
 

Í þriðja lagi má nefna að þrátt fyrir að aðferðir umræðufundanna byggi á 

hugmyndum um hlutleysi þá er ekki hægt að koma í veg fyrir að samráðið sem boðið 

sé uppá komi ofanfrá ef svo má segja. Sams konar gagnrýni hefur komið fram á 

umræðu um lífpólitík en í þeirri umræðu er iðulega ekki gefið færi á róttækri nálgun á 

rannsóknirnar. Athyglinni er ekki beint að grundvallarspurningum um rannsóknirnar 

og hvort þær eiga yfirleitt rétt á sér heldur frekar gengið út frá því að þær þjóni 

mikilvægum tilgangi og spurningin sé þá frekar hvernig eigi að haga rannsóknunum 

frekar en hvort þær eigi að gera. Hið almenna samráð af því tagi sem hér hefur verið 

til umræðu er til þess fallið að veita rannsóknunum mikilvægt lýðræðislegt lögmæti, því 

það gengur út frá tækninni og vísindunum og getur orðið til þess „að festa lífvaldið 

betur í sessi“ (Vilhjálmur Árnason, 2014).  

Lokaorð 

Lýðræðisleg samfélög hljóta að leggja áherslu á að umræða eigi sér stað um þær 

vísindarannsóknir og þá tækni sem verið er að þróa. Vísindastarf er í fæstum tilfellum 

unnið í einrúmi. Þá eru vísindi og rannsóknir víðast hvar styrkt að miklu leyti af 

opinberu fé. Það skiptir því miklu máli að samræða eigi sér stað um markmið og leiðir 

á opnum vettvangi. Við það bætist að niðurstöður vísindarannsókna og tækniþróun 

hefur í mörgum tilfellum haft gríðarleg áhrif á einstaklingana en ekki síður á 

samfélagið allt eða samfélagsgerðina. 

Ábyrgar vísindarannsóknir og tækniþróun er viðleitni til að búa til vettvang til 

skoðanaskipta og þeir umræðufundir sem lýst hefur verið í NERRI verkefninu hafa 

haft það að markmiði að kynna nýjar rannsóknir og efla samræðu milli hagsmunaaðila. 

Afstaða almennings skiptir miklu máli þegar kemur að slíkum fundum og þó að 

skoðanakannanir séu almennt viðurkennd leið til að kanna afstöðu fólks til einstakra 

efna er vandkvæðum bundið að spyrja fólk álits á efni sem lítið hefur verið rætt í 

samfélaginu. Umræðufundir eins og tíðkast á vísindakaffi geta því verið góð leið til 

þess að hefja slíka samfélagslega umræðu. Með því móti er hægt að efna til umræðu 

ekki aðeins milli sérfræðinga eða vísindamanna sjálfra heldur ávarpa þær áhyggjur sem 

almenningur kann að hafa og virkja almenning til þátttöku í frekari stefnumótun.   
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